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Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców 
samochodów

Streszczenie

Głównym celem badań było określenie wpływu działań promocyjnych na zacho-
wania konsumentów na rynku nowych samochodów. Zostały one przeprowadzone 
metodą wywiadu kwestionariuszowego. Wynika z nich, że nabywcy aut w procesie 
decyzyjnym o zakupie najczęściej korzystają z informacji przekazywanych w rekla-
mach telewizyjnych. Popularnymi źródłami są również Internet oraz bezpośredni 
kontakt z doradcą, jakim jest pracownik salonu samochodowego. Na decyzję o zaku-
pie nowego samochodu mają wpływ tradycyjne formy promocji, do których zaliczyć 
można promocję sprzedaży, reklamę oraz sprzedaż osobistą. Najbardziej oczekiwaną 
formą promocji respondenci uznali obniżki cen samochodów stosowane zarówno 
w ciągu roku, jak i związane z wyprzedażą poszczególnych roczników.

W związku z powyższym sprzedawcy powinni zwrócić baczniejszą uwagę na 
ww. działania, uwzględniać je w swoich planach marketingowych oraz doskonalić 
poszczególne formy. Oczekują tego klienci. Działania promocyjne, a szczególnie pro-
mocja sprzedaży odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym nabywcy oraz wpły-
wają na zachowania klienta, pobudzając sprzedaż. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: promocja, proces decyzyjny konsumenta.

Kody JEL: O47

Wstęp

Istotą działalności marketingowej jest konsument. Wszelkiego rodzaju zabiegi odbywają 
się na podstawie analizy zachowań potencjalnego nabywcy. Zachowania te charakteryzują 
się dużą zmiennością, jak również wysoką wrażliwością na bodźce zewnętrzne. Można je 
zdefiniować jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowa-
niem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te 
działania (Engel i in. 1993). Uogólniając, postępowanie nabywców to proces oparty na do-
konaniu zakupu dobra/usługi, przy czym finalny nabywca spełnia swoje zapotrzebowania. 
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu działań promocyjnych na zacho-
wania konsumentów na rynku nowych samochodów.

Istota i etapy procesu postępowania nabywców

M. Pohorille (1985) przez postępowanie konsumenta rozumie się sposób, w jaki kon-
sument hierarchizuje swe potrzeby, w jaki wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu 
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oraz użytkuje posiadane dobra. Pozyskiwanie przez nabywców produktów/usług sprowadza 
do tego, iż stają się one istotną częścią mechanizmu rynkowego. Konsument, zaspokajając 
swoje potrzeby, podtrzymuje i napędza produkcję, rozwój gospodarczy. Także wiedza doty-
cząca zachowań konsumentów jest niebywale ważna, aby przedsiębiorstwa mogły maksy-
malizować zyski, zdobywać nową klientelę, utrzymywać dotychczasową, zwiększać udziały 
rynkowe itp.

Zdaniem Rudnickiego (2010), każdy proces decyzyjny, niezależnie od dziedzi-
ny, której dotyczy, czy stopnia złożoności, posiada wspólne cechy: występuje pod-
miot podejmujący decyzję; mamy do czynienia ze zbiorem decyzji dopuszczalnych; 
występuje zbiór stanów świata zewnętrznego, który nie jest kontrolowany przez podmiot 
podejmujący decyzję; występuje funkcja korzyści.

Postępowanie nabywców jest wielowymiarowym procesem, składa się z następujących 
etapów: uświadomienia potrzeby, identyfikacji sposobów zaspokajania potrzeby, oceny al-
ternatyw wyboru, zakupu i jego oceny (Witek 2007).

Kupując dobro niższego rzędu, na przykład bułki czy szampon, liczba cech na podstawie, 
których rozważa się wybór produktu jest względnie mała. Decydując się zaś na zakup dobra 
luksusowego, na przykład auta, liczebność cech jest już ogromna. Również czas odgrywa tu 
znaczącą rolę ‒ w momencie, w którym klient ma dużo na podjęcie decyzji, automatycznie 
wzrasta liczba cech branych pod uwagę przy dokonywaniu zakupu. Natomiast, kiedy tego 
czasu nie ma, parametry wyboru są znacznie zawężone.

Nabywca, starając się zaspokoić daną potrzebę, bierze pod uwagę taką cechę produktu, 
która pozwoli mu przynieść wymierne korzyści. Każdy człowiek kieruje się innymi warto-
ściami ‒ niektórzy głównie patrzą na cenę, wartość materialną, inni na jakość dobra, jeszcze 
inni analizują produkt według pozostałych kryteriów (Garbarski i in. 2001).

Wartościowanie przedmiotów wyboru przebiega na podstawie kalkulacji dotyczącej 
korzyści i strat wynikających z przyjęcia jednego wariantu, a odrzucenia innego. Podjęcie 
decyzji zakupu następuje zatem w wyniku dokonania wyboru przez konsumenta. Należy 
również pamiętać o tym, iż dokonanie wyboru nie warunkuje ostatecznie decyzji o zakupie 
produktu. Mogą pojawić się elementy, które zmienią preferencje konsumenta, co za tym 
idzie wybór innego dobra bądź też całkowita rezygnacja z produktu. Do bodźców wpływa-
jących na zmiany wyboru zaliczamy między innymi postawy innych osób oraz nieprzewi-
dziane czynniki sytuacyjne (Rudnicki 2000).

Kolejną częścią procesu postępowania nabywców jest zakup i jego ocena. Na podjęcie 
decyzji o zakupie istotny wpływ ma sytuacja, w której znajduje się nabywca. Są to zarówno 
czynniki całkowicie kreowane przez wszelkiego rodzaju mechanizmy rynkowe, jak również 
bodźce niezależne od tych działań.

Zakup dobra nie kończy jednak procesu postępowania nabywcy. Istotą jest satysfakcja 
z użytkowania produktu czy też wprost przeciwnie ‒ niezadowolenie. W momencie, kiedy 
klient zaspokoił swoje potrzeby, jest w pełni usatysfakcjonowany, tworzy się zjawisko lo-
jalności konsumenta wobec danej firmy, marki itp. Natomiast rozgoryczenie po dokonanym 
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zakupie prowadzi do zjawiska dysonansu pozakupowego. Oznacza to, iż osoba podjęła nie-
trafny wybór (Garbarski 1998).

Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy

Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów dzielimy na trzy grupy: uwarun-
kowania ekonomiczne, pozaekonomiczne, subiektywne. Wśród czynników ekonomicznych 
główna uwaga zwracana jest na dochód jednostki, gospodarstwa domowego. Wartość do-
chodów wynika z tego, iż są one: wielkościami wymiernymi, które pozwalają poszukiwać 
korelacji na płaszczyźnie realnych sytuacji i mechanizmów rynkowych, charakteryzują się 
dynamizmem, wyrażają pośrednio zmiany innych uwarunkowań, na przykład cen, czynni-
ków społecznych itp., określają sytuację popytową oraz spożycie w stosunku do wielu do-
datkowych cech różniących sfery nabywców czy też gospodarstwa domowe (Janoś-Kresło, 
Mróz 2006).

Kolejnym ważnym elementem kształtującym postępowanie nabywców na rynku jest 
cena. Wprawdzie w ostatnich dekadach wzrasta wartość innych czynników, wciąż jest ona 
jednym z najistotniejszych uwarunkowań wpływających na wszelkiego rodzaju procesy 
rynkowe, dochodowość (Kotler1994). Każdy konsument w inny sposób reaguje na zmiany 
cenowe określonego dobra. Im bardziej pilne, podstawowe potrzeby zaspokaja dany pro-
dukt, w tym w mniejszym stopniu wzrost cen powoduje zmniejszenie popytu i na odwrót, 
im produkt jest bardziej luksusowy, tym większy będzie spadek popytu wywołany wzrostem 
cen (Rudnicki 2000).

Postępowanie nabywcy zależne jest również od produktu, który ma zaspokoić jego po-
trzeby. Produkt jako całość składa się z takich elementów, jak: zbiór cech materialnych, znak 
firmowy, opakowanie, głębokość i szerokość asortymentu oraz elastyczność dostaw, usług 
towarzyszących sprzedaży, gwarancji. Elementy te w bardzo różnym stopniu wpływają na 
poszczególnych konsumentów. Na postawy konsumentów mają wpływ również inne cechy 
produktu: walory symboliczne (czyli wartości prestiżowe); produkty stanowiące atrybuty 
dorosłości przykładem jest alkohol, papierosy, wartości sensoryczne, nabywane pod wpły-
wem impulsu; wartości funkcjonalne (Rudnicki 2000; Kotler 1994).

Zachowanie konsumenta przy nabyciu danego dobra zależne jest również od częstotli-
wości jego zakupu. Produkty częstego użytku są kupowane rutynowo, mechanicznie, nie 
wymagają dłuższego zastanowienia. Proces podejmowania decyzji jest krótki. Towary okre-
sowe, na przykład meble, pralka wymagają już dłuższego namysłu, proces jest znacznie bar-
dziej złożony niż w grupie produktów zaspokajających podstawowe potrzeby. Konsument 
dokonuje porównań jakościowych i cenowych w stosunku do produktów substytucyjnych. 

Czynniki pozaekonomiczne dzieli się na dwie grupy (Janoś-Kresło, Mróz 2006):we-
wnętrzne (demograficzne ‒ wiek, płeć, stan cywilny konsumenta, faza cyklu życia rodzin-
nego, liczebność gospodarstwa domowego; społeczno-zawodowe ‒ poziom i rodzaj wy-
kształcenia, aktywność zawodowa oraz wykonywana praca; społeczne ‒ rodzina, grupy 
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odniesienia, znajomi, liderzy opinii) oraz zewnętrzne (geograficzne ‒ miejsce zamieszkania, 
klimat, warunki środowiska naturalnego; kulturowe ‒ kultura, subkultura).

Czynniki psychologiczne są trudno mierzalne, mimo wszystko mają równie istotne 
znaczenie jak pozostałe uwarunkowania. Do bodźców subiektywnych wpływających na 
wielkość konsumpcji należą między innymi: motywacja, odczucia, postawy, uczenie się 
(Kotler1994).

Założenia metodyczne badań oraz charakterystyka badanych 
respondentów

Na zachowania konsumentów wpływa wiele czynników. Jednym z tych, który często 
silnie oddziałuje na decyzje zakupowe konsumentów jest promocja. Podstawowym celem 
badań było określenie wpływu działań promocyjnych na zachowania konsumentów na ryn-
ku nowych samochodów.

Podmiotem badania byli konsumenci, którzy w maju 2013 r. odwiedzali salony samocho-
dowe różnych marek znajdujące się na terenie miasta Olsztyna (Fiat, Toyota, Opel, Honda, 
Citroen, Skoda). Dobór próby miał charakter celowy. W badaniach uczestniczyło 100 osób, 
które wyraziły stosowną zgodę. Posłużono się metodą wywiadu kwestionariuszowego. Jako 
narzędzie badawcze wykorzystano uprzednio przygotowany autorski kwestionariusz ankie-
towy, za pomocą którego poznano opinię na temat oczekiwanych form i działań promocyj-
nych i ich wpływu na decyzje o zakupie. 

W badaniu wzięło udział 25% kobiet i 75% mężczyzn. Najbardziej liczną grupę stanowi-
ły osoby w wieku 46-55 lat (34%). Równie licznie reprezentowani byli respondenci w wieku 
od 36 do 45 lat (31%). Co czwartą osobę biorącą udział w badaniu zaliczono do grupy wie-
kowej 25-35 lat. Najmniej liczni byli respondenci w wieku powyżej 55 lat (8%) oraz osoby 
najmłodsze (3%). Blisko 60% respondentów legitymowało się wykształceniem wyższym, 
26% ‒ średnim, a 15% ‒ zawodowym.

Dochody respondentów były zróżnicowane. Większość z nich określiła, iż dysponuje 
dochodami przypadającymi na jedną osobę tworzącą wspólne gospodarstwo domowe w wy-
sokości 1500 ‒ 2000 zł miesięczne (35%). Licznie reprezentowani byli również klienci, 
których dochody mieściły się w przedziałach: 500 ‒ 1000 zł oraz 1000 ‒ 1500 zł (po 18%). 

Opinia konsumentów dotycząca wpływu działań promocyjnych  
na decyzje o zakupie

Kupno samochodu nie jest decyzją rutynową. Podejmuje się ją rozważnie, po długim 
zastanowieniu. Klienci zanim dokonają zakupu auta długo zastanawiają się nad marką czy 
modelem. Informacje o istotnych, z ich punktu widzenia, korzyściach z nabycia samochodu 
czerpią z różnych źródeł. O ich wskazanie poproszono respondentów, a uzyskane informacje 
przedstawiono na wykresie 1.
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Wykres 1
Źródło informacji, z którego korzystają respondenci w trakcie procesu decyzyjnego 
o zakupie samochodu (w %)
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Źródło: badania własne.

Wykres 2
Czynniki wpływające na decyzje o zakupie samochodu
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Do najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji należy telewizja. Ponad połowa 
klientów czerpała informacje na temat preferowanych marek i jej produktów z tego me-
dium. W dalszej kolejności wskazywano na: Internet i pracowników salonów (po 37% wska-
zań). Co czwarty ankietowany korzystał z informacji pochodzących od znajomych i rodziny. 
Rzadziej wymieniane były takie źródła, jak radio, prasa. Najmniej klientów zwracało uwagę 
na informacje zawarte w ulotkach i folderach (6%). 

Ponieważ badanie dotyczyło zachowań konsumentów i ich decyzji zakupowych podej-
mowanych pod wpływem promocji, respondentów zapytano o to, co ma największy wpływ 
na zakup samochodu. Czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję podczas wyboru samocho-
du mogą być bardzo różnorodne. Niektórzy zwracają większą uwagę na markę, cenę, inni 
na jakość, jeszcze inni na parametry techniczne. Wpływ poszczególnych elementów na wy-
bór samochodu został przedstawiony na wykresie 2. Do analizy przedmiotowego problemu 
wykorzystano skalę ocen w przedziale od 1 do 6, gdzie poszczególne wartości oznaczały:  
1 – brak wpływu, 2 – bardzo mały wpływ, 3 – mały wpływ, 4 – średni wpływ, 5 – duży wpływ,  
6 – bardzo duży wpływ. 

Jak wynika z zebranych informacji, największy wpływ na decyzje kupna auta miały 
profesjonalna obsługa (5,11) oraz jakość samochodu (5,07). Równie duży wpływ zaobser-
wowano w przypadku ceny i marki produktu. Działalność promocyjna, która jest przed-
miotem badań miała na klientów jedynie dość duży wpływ (4,88). Na klientów prawie nie 
wpływają obowiązujące trendy (1,98). Zdecydowanie istotniejszym czynnikiem jest jakość. 
Pracownicy salonu, którzy dobrze zaprezentują produkt klientowi samochód odgrywają 
wśród nabywców kluczową rolę. Powinni więc być profesjonalistami, z odpowiednim zaso-
bem wiedzy i kompetencjami, których to cech oczekują klienci.

Promocja, którą według Sztuckiego (1995) można zdefiniować jako oddziaływanie 
na klientów i potencjalnych nabywców polegające na dostarczeniu informacji, argu-
mentacji i obietnic oraz zachęt, skłaniających do kupowania oferowanych produktów, 
jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach przemysłowych, 
handlowych i usługowych, charakteryzuje się spełnianiem wielu funkcji. Pabian (2008) 
zalicza do nich:
 - funkcję perswazyjną ‒ przekonanie, nakłonienie potencjalnego konsumenta do określo-

nego działania, m.in. zakupu produktu, braniu udziału w promocji itp.;
 - funkcję informacyjną ‒ występuje tu ścisła korelacja między firmą a klientem; dzięki niej 

otrzymujemy informacje o danym produkcie/usłudze;
 - funkcję konkurencyjną ‒ w wyniku wyczerpania się możliwości konkurowania za pomo-

cą ceny, dystrybucji, produktu ‒ promocja jest jedyną możliwością pozyskania konsu-
mentów oraz udziałów na rynku; zjawisko to nazywamy rywalizacją rynkową.
Działania promocyjne na rynku, spełniające wyżej przytoczone funkcje, realizowane są 

przez przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu dostępnej kompozycji instrumentów, tzw. pro-
mocji mix. Ich zastosowanie zależy od celów, zasobów przedsiębiorstwa oraz otoczenia 
rynkowego. Najczęściej zalicza się do nich reklamę, marketing bezpośredni, public rela-
tions, promocję sprzedaży, promocję osobistą w procesach sprzedaży(Kotler1994).Wobec 
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powyższego firma ma do dyspozycji różne środki w zakresie emisji przekazów, czyli komu-
nikacji przedsiębiorstwa z konsumentem. W badaniach podjęto próbę uzyskania odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób wpływają one na decyzje zakupowe nabywców samochodów. Do 
tego celu wykorzystano skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało brak wpływu, a 5 wpływ bardzo 
duży. Uzyskane informacje zamieszczono na wykresie 3. 

Wykres 3
Opinia respondentów na temat wpływu poszczególnych elementów promocji  
na ich decyzje zakupowe

4,2Reklama

4,0Sprzeda  osobista

4,5Promocja sprzeda y

3,3Marketing bezpo redni

3,1Public relations 3,1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Public relations

Źródło: jak w wykresie 1.

Z badań wynika, że największy wpływ na decyzje zakupowe konsumenta ma promocja 
sprzedaży (4,5). Równie wysokie oddziaływanie respondenci przypisywali reklamie (4,2) 
oraz sprzedaży osobistej (4,0). Przeciętnie oddziałują natomiast takie instrumenty, jak mar-
keting bezpośredni (3,3) i działania public relations (3,1). 

W obecnej rzeczywistości rynkowej, aby zadowolić klienta nie wystarczy samo zaofero-
wanie do sprzedaży konkretnego produktu. Istnieje wiele różnych możliwości, dzięki którym 
klienci zostaną zmotywowani do zakupu i odczuwać będą z realizacji tej czynności satysfak-
cję. Są to różnego rodzaju obniżki, rabaty, bonusy, pakiety, usługi dodatkowe. Uczestnicy 
badania zostali poproszeni o ocenę tych elementów promocji, które mają największy wpływ 
na ich decyzje zakupowe (por. wykres 4). Za najistotniejsze uznali promocyjne obniżki cen 
zarówno w sezonie niektórych modeli, jak i rabaty sezonowe. Na decyzje zakupowe konsu-
mentów wpływa również zwiększanie pakietu wyposażenia standardowego przy tej samej 
cenie. Jak wynika z badań, na zakup samochodu w niewielkim stopniu wpływają korzyści 
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związane z kompleksowym rabatem ubezpieczeniowym. Niewiele osób przy wyborze marki 
samochodu kieruje się możliwością ubezpieczenia oferowanego przez dany salon. 

Podsumowanie

Współczesny rynek to nic innego jak masa dóbr zaspokajających takie same czy też 
zbliżone do siebie potrzeby. Obecni konsumenci mają szeroki wachlarz wyboru określone-
go dobra. Należy również dodać, iż dzisiejszy konsument jest bardzo racjonalny, rozsądny 
w swoich wyborach i wielką sztuką jest go oczarować. Nie wystarczy dziś być jedynie roz-
poznawalną i dobrą marką, czy też cechować się odpowiednią ceną w zależności od predys-
pozycji konsumenta. Teraz nawet najznakomitsze marki, firmy muszą zaproponować coś 
niezwykłego, wyjątkowego na poziomie komunikacji czyli działalności promocyjnej, aby 
ostateczny nabywca wybrał ich produkt/usługę. Zachowania konsumentów są oczywiście 
zdeterminowane wieloma innymi czynnikami, wśród, których niezwykle istotną rolę odgry-
wa aktywność promocyjna. Konsumenci doskonale świadomi działań promocyjnych stają 
się wobec nich coraz bardziej wymagający, co powoduje, iż firmy prześcigają się w opraco-
wywaniu i wdrażaniu nowych planów związanych z promocją mix. 

Branża samochodowa cechuje się wysoką konkurencyjnością. Marki prześcigają się we 
wszelkich możliwych działaniach promocyjnych. Przykładem może być telewizja, w któ-
rej codziennie można zobaczyć nowe reklamy różnych produktów. Ten nośnik informacji 

Wykres 4
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przedstawia ich mnóstwo, dlatego też muszą być ciekawe, żeby przykuć uwagę widzów i za-
chęcić do zakupu produktów. Również producenci samochodów, co jakiś czas emitują rekla-
my telewizyjne, które zwykle informują o nowym modelu samochodu lub obowiązujących 
w danym okresie promocjach. Zakup dobra wyższego rzędu, dobra luksusowego, jakim jest 
samochód nie należy do zakupów rutynowych. Wręcz przeciwnie, decyzję o zakupie doko-
nujemy po dłuższej rozwadze. Potencjalny konsument ma wiele możliwości wyboru, dlate-
go też każda marka walczy o klienta zasypując go informacjami o nowych modelach oraz 
korzyściach związanych z zakupem produktu tej właśnie marki.

Z przeprowadzonych badań wynika, że nabywcy aut w procesie decyzyjnym o zakupie 
wykorzystują różnorodne źródła informacji, jednak najczęściej korzystają z informacji prze-
kazywanych w reklamach telewizyjnych. Popularnymi źródłami są również Internet oraz 
bezpośredni kontakt z doradcą ‒ pracownikiem salonu samochodowego.

Na sprzedaż samochodów mają wpływ przede wszystkim tradycyjne formy promocji 
‒ promocja sprzedaży, reklama czy sprzedaż osobista. Do najbardziej oczekiwanych form 
promocji należy zaliczyć obniżki cen samochodów stosowane zarówno w ciągu roku, jak 
i związane z wyprzedażą poszczególnych roczników1.

Uzyskane wyniki, ze względu na swą niską reprezentatywność, nie pozwalają na bez-
pośrednie wnioskowanie co do elementów determinujących założenia zapisane w części 
metodycznej niniejszej pracy. Stanowią one jedynie punkt wyjścia do kolejnych, znacznie 
bardziej zaawansowanych i rozbudowanych badań na temat wpływu działań promocyjnych 
na zachowania konsumentów na rynku nowych samochodów.
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Impact of Promotional Measures on Car Purchasers’ Behaviours

Summary

The main purpose of research surveys was to determine the impact of promo-
tional measures on consumers’ behaviours in the market for new cars. They were 
carried out by the method of questionnaire-based interview. It issues from them that 
car buyers in the process of making their decisions on purchases most often use the 
information conveyed in TV spots. Popular sources are also the Internet and direct 
contact with a consultant who is the car showroom employee. The decision on pur-
chase of a new car is affected by the traditional forms of promotion including sales 
promotion, advertising and direct sale. As the most expected form of promotion 
were considered by respondents discounts on prices of cars applied both during the 
year and connected with resale of individual vintage cars. 

Having the said in mind, salespeople should pay more careful attention to the 
above-mentioned measures, taking them into account in their marketing plans and 
improve particular forms. Customers wait for this. Promotional measures, particu-
larly sales promotion, play an important role in the purchaser’s decision-making 
process and influence customer’s behaviours, stimulating sales. The article is of the 
research nature.

Key words: promotion, consumer’s decision-making process. 

JEL codes: O47

Влияние поощрительных мер на поведение покупателей 
автомашин

Резюме

Основной целью обследований было определение влияния поощритель-
ных мер на поведение потребителей на рынке новых автомобилей. Они были 
проведены по методу интервью с использованием опросника. Из них выте-
кает, что покупатели машин в процессе принятия решений о покупке чаще 
всего пользуются информацией, передаваемой в телевизионных рекламах. 
Популярными источниками являются также интернет и непосредственный 
контакт с консультантом, которым является работник автосалона. На реше-
ние о покупке нового автомобиля оказывают влияние традиционные формы 
поощрения, к числу которых можно отнести поощрение продажи, рекламу  
и личную продажу. Наиболее ожидаемой формой поощрения респонденты 
сочли скидки цен автомобилей, применяемые как в течение года, так и связан-
ные с распродажей машин отдельных лет выпуска. 

В этой связи продавцы должны обратить более пристальное внимание на 
вышеуказанные меры, учитывать их в своих маркетинговых планах и совер-
шенствовать отдельные формы. Этого ожидают клиенты. Поощрительные 
меры, в особенности же поошрение продажи, играют существенную роль  
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в процессе принятия решений покупателем и влияют на поведение клиента, 
стимулируя продажу. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: поощрение, процесс принятия решений потребителем. 
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