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Streszczenie

Wśród różnych opcji rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek, coraz 
większą uwagę skupia strategia rozciągania marki. Ma ona wiele zalet i przynosi 
przedsiębiorstwu korzyści; jest jednak także obarczona pewnymi wadami. W arty-
kule dokonano przeglądu literatury na temat szans powodzenia rozciągania mar-
ki. Zaprezentowano także wyniki własnych badań związanych z przygotowaniem 
narzędzia menadżerskiego – kwestionariusza, ułatwiającego ocenę szans sukcesu 
w tym zakresie. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: linia produktowa, rozciąganie marki, zachowania konsumentów, 
czynniki sukcesu.
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Rozwój nowego produktu – aspekty linii produktu i marki

W warunkach konkurencyjnych rynków, których tempo wzrostu słabnie, poszukiwanie 
przez przedsiębiorstwa nowych, organicznych sposobów rozwoju staje się coraz trudniejsze. 
Jednym ze sposobów tego rozwoju jest kreowanie nowych produktów. Może ono w takich 
warunkach przybierać różne formy. Zależą one od decyzji związanych z dwoma aspektami 
działania. Pierwszy aspekt dotyczy tzw. linii produktowej. Linia produktowa to zespół po-
dobnych produktów o komplementarnych cechach wprowadzanych na rynek pod wspólną 
marką. Decyzje asortymentowe w zakresie linii produktowej są związane z pozostawaniem 
w obszarze dotychczas wytwarzanej linii bądź też wejściem w linię nową. Drugi aspekt 
dotyczy marki produktu. Decyzje dotyczące marki odnoszą się do utrzymania (w pełni lub 
z niewielką modyfikacją) dotychczasowej marki lub też wykreowania marki nowej. Wzięcie 
pod uwagę dwóch wyżej wymienionych aspektów decyzyjnych tworzy cztery możliwości 
działania przedstawione na rysunku 1.

Najtrudniejszym zazwyczaj działaniem jest stworzenie nowego produktu w ramach no-
wej linii produktowej i opatrzenie go nową marką. Działanie takie jest długie, żmudne i bar-
dzo kosztochłonne. Niewiele firm jest w stanie podejmować tego typu działania, a nawet 
jeśli je podejmuje, to stosunkowo rzadko ze względu na istniejące ryzyko porażki.

Posiadanie produktu lub produktów w ramach danej linii produktowej oraz występowa-
nie nieobsługiwanych przez przedsiębiorstwo segmentów rynku skłania niekiedy do przygo-
towania i wprowadzenia na rynek nowej wersji produktu i opatrzenie go nową marką (por. 
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rysunek 1). W takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. strategią wielomarkową. Trzeba zda-
wać sobie sprawę z kosztów kształtowania nowej marki. Są one wysokie, natomiast w takiej 
sytuacji przedsiębiorstwo wykorzystuje przynajmniej swoje kompetencje technologiczne 
w zakresie linii produktowej. Tym samym bazuje na zazwyczaj bogatych już doświadcze-
niach na danym rynku, a więc w pewnym stopniu obniża ryzyko porażki. Oferowanie przez 
przedsiębiorstwa bogatego portfela marek jest jednak bardzo kosztowne.

Rysunek 1
Możliwości rozwoju produktów z punktu widzenia marki i linii produktowej
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Źródło: Tauber (1981, s. 36-41).

Kolejną opcją działania jest tzw. rozciąganie linii produktowej. Polega ono na przy-
gotowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu w ramach istniejącej linii produk-
towej, pod tą samą lub lekko zmodyfikowaną marką. Rozciąganie linii produktu oznacza 
zazwyczaj takie zmiany w produktach, które odzwierciedlają inne wartości funkcjonalne 
lub symboliczne niż produkty dotychczasowe. W przypadku napojów mogą to być inne 
smaki, papierosów − inna zawartość substancji smolistych i nikotyny, dezodorantów − 
inne zapachy. Często określa się, że warunkiem powodzenia w strategii rozciągania linii 
produktowych jest spójność produktu w odniesieniu do kluczowych wartości oferowanych 
przez produkt (Kall 2001, s. 322). Ze względu na kompetencje firmy, jej doświadczenia 
na rynku, znajomość marki przez konsumentów, działanie takie wydaje się najprostsze. 
Jego skuteczność jest pochodną istnienia segmentu rynku oczekującego na nowy wariant 
produktu (modyfikację produktową). Wynika zatem w dużym stopniu z wiedzy przedsię-
biorstwa na temat rynku.

I wreszcie strategia rozciągania marki polega na przygotowaniu produktu z innej linii 
produktowej i opatrzeniu go znaną konsumentom marką. Oznacza to wykorzystanie znanej 
marki jako swoistego rodzaju marki-parasola dla innych produktów. Działanie takie jest 
najczęściej wynikiem sukcesu firmy na jednym rynku produktowym i wysokiego stopnia 
świadomości marki wśród konsumentów. Przesłanką stosowania tej strategii jest przeko-
nanie przedsiębiorstwa, że jego sukces na jednym rynku może być powtórzony na innym, 
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a sam fakt wysokiej świadomości marki stwarza duże prawdopodobieństwo akceptacji no-
wego produktu na zasadzie transferu skojarzeń konsumentów z produktem (wizerunkiem 
produktu) dotychczas znanym. 

Oryginalna macierz 2x2 E.M. Taubera (por. rysunek 1) została zmodyfikowana przez  
D. Lane i A. Sutcliffe do postaci macierzy 3x3 poprzez wprowadzenie dodatkowej kategorii 
linii produktowej i marki (w obu przypadkach kategorii pośredniej). Macierz tę przedsta-
wiono na rysunku 2.

Rysunek 2 
Możliwości rozwoju produktów z punktu widzenia marki i linii produktowej 
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Źródło: Lane, Sutcliffe (2006).

Możliwości wykorzystania strategii rozciągania marki, zwłaszcza w porównaniu z ko-
niecznością kosztownego i żmudnego kreowania nowej marki, jest kuszącym działaniem. 
Elementów atrakcyjności tej strategii należy upatrywać m.in. dzięki następującym korzy-
ściom (Lane, Sutcliffe 2006, s. 325-326):
 - obniżaniu ryzyka i kosztów wejścia na rynek (zwłaszcza kosztów związanych z działa-

niami promocyjnymi),
 - skróceniu czasu wprowadzania produktu,
 - możliwości szybszej akceptacji produktu przez dystrybutorów,
 - redukcji obaw klientów przed zakupem na próbę,
 - zapewnieniem rozpoznawalności nowego produktu już ma samym początku fazy wpro-

wadzania,
 - w wielu przypadkach, wzmocnieniem marki podstawowej lub jej „odświeżeniem”,
 - przenoszeniem dotychczasowych konotacji marki na nowy produkt.
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Wyżej wymienione korzyści mają różny charakter. Część z nich odnosi się do aspek-
tów ekonomicznych działania, część do aspektów wizerunkowych. Ale podjęcie działań 
związanych z rozciąganiem marki może stwarzać także pewne niebezpieczeństwa (Lane, 
Sutcliffe 2006, s. 327-336). Może ono mieć czasami negatywny wpływ na postrzeganie pro-
duktów opatrzonych marką pierwotną1. Jeśli produkt pierwotny i nowy produkt są podobne 
to strategii rozciągania marki może towarzyszyć tzw. kanibalizm produktowy2. Polega on na 
zmniejszaniu sprzedaży produktu pierwotnego kosztem nowego produktu. Oznacza to więc, 
że wbrew oczekiwaniom przedsiębiorstwa, marka pierwotna wcale nie musi pomagać wpro-
wadzeniu nowego produktu na rynek. Wspomniany wcześniej transfer wizerunku i transfer 
znaczeń może czasami skutkować negatywnymi konotacjami (zwłaszcza jeśli produkt pier-
wotny i produkt nowy różnią się wyraźnie poziomem jakości). Po stronie konsumentów 
może to wywoływać frustrację, a w konsekwencji „odwrócenie się” od marki. 

Uwarunkowania sukcesu w strategii rozciągania marki

Mimo wskazanych powyżej wad, rozciąganie marki jest często atrakcyjnym sposobem 
działania na rynku. Czasami jednak postrzeganie przez menadżerów firmy osiągniętego 
sukcesu i możliwości jego rozciągnięcia na kolejne produkty jest nazbyt optymistyczne; 
zamiast przynieść firmie korzyści może spowodować kłopoty rynkowe. Stopa niepowo-
dzeń przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek w Stanach Zjednoczonych wynosi  
80-90%, natomiast zakres nieudanych działań z rozciąganiem marki jest niewiele niższy 
(Batra i in. 2010, s. 335). Stąd też pytanie o czynniki, które sprzyjają osiąganiu sukcesu 
w takiej sytuacji jest pytaniem o dużej wadze, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego 
punktu widzenia. 

E.J. Nijssen, C. Agustin w swoich badaniach wśród menadżerów holenderskich wyod-
rębnili trzy grupy czynników branych przez nich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o rozciąganiu marki. Dotyczyły one (Nijssed, Agustin 2005):
• charakterystyki marki macierzystej, a w jej ramach:

 - wyróżniającego wizerunku marki oraz
 - dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozciągania marki;

• charakterystyki rozciągania marki, a w jej ramach:
 - percepcji konsumentów odnoszącej się do stopnia dostosowania rozciągania do no-

wego produktu oraz
 - dużej wartości dodanej (korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych, dużej siły przetar-

gowej detalisty);
• portfolio marek (liczby oferowanych marek).

1  W dalszej części artykułu będziemy wykorzystywali pojęcie marki pierwotnej dla oznaczenia produktu, który osiągnął sukces 
rynkowy, który to z kolei sukces firma zamierza rozciągać na inne produkty.
2  Te i inne konsekwencje zjawiska rozciągania marki przedstawiają Lomax i McWilliam (2001, s. 391-406).
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L.E. Hem, L. de Chernatony, N.M. Iversen dokonując analizy pozytywnych przykładów 
rozciągania marki w zakresie produktów FMCG, dóbr trwałego użytku oraz usług, wzięli 
pod uwagę cztery grupy czynników sukcesu (Hem i in. 2003)3:
 - stopień postrzeganego przez konsumentów podobieństwa między produktami opatrzo-

nymi daną marką,
 - reputację marki rozumianą w kategoriach jakości produktów opatrzonych daną marką,
 - dostrzegane przez konsumentów ryzyko potencjalnych strat w wyniku zakupu produktu 

oraz
 - innowacyjność konsumentów określaną jako ich otwartość na nowe idee i skłonność do 

zakupu nowego produktu na próbę.
F. Volckner, H. Sattler, analizując czynniki powodzenia strategii rozciągania marki, 

wzięli pod uwagę ich cztery grupy (Volckner, Sattler 2006, s. 19):
• charakterystykę marki pierwotnej, a w jej ramach:

 - jakość produktów opatrzonych marką pierwotną,
 - historię dotychczasowych strategii marki,
 - zaufanie klientów do marki pierwotnej oraz
 - doświadczenia klientów z marką pierwotną;

• kontekst marketingowy rozciągania marki, a w jego ramach:
 - zakres wsparcia marketingowego oraz
 - stopień akceptacji strategii rozciągania marki przez detalistów;

• związki marki pierwotnej z rozciąganiem marki, a w ich ramach:
 - stopień dostosowania produktów,
 - powiązanie marki pierwotnej z atrybutami kategorii produktu związanego z rozcią-

ganiem marki;
• charakterystykę nowego produktu, a w jego ramach:

 - dostrzegane przez klientów ryzyko związane z zakupem nowego produktu oraz
 - otwartość klientów na nowe idee i skłonność do zakupu próbnego.

W podobny sposób analizowali szanse sukcesu strategii rozciągania marki, a zwłaszcza 
jej efektów ekonomicznych T. Hennig-Thurau, M.B. Houstin i T. Heitjans. Przyglądając się 
sektorowi filmowemu wzięli pod uwagę kilkanaście czynników w ramach czterech grup 
(Hennig-Thurau i in. 2009, s. 167-183): charakterystyki marki pierwotnej, stopnia pokre-
wieństwa produktu opatrzonego marką pierwotną i nowego produktu, interakcji pomiędzy 
produktami oraz charakterystyki procesu rozciągania marki.

Finansowe konsekwencje rozciągania marki były też analizowane przez H. Sjodina 
(2007). Swoje badania poświęcił on kwestiom przepływów gotówkowych formułując pięć 
głównych pytań dotyczących m.in. uwarunkowań wzrostu lub spadku przepływów gotów-
kowych, trwałości przepływów i ich rozłożenia w czasie.

3  Artykuł zawiera ciekawe zestawienie 20 artykułów, które dotyczą problematyki rozciągania marki, a zostały opublikowane 
w latach 1987-2003 (tabela 1, s. 784-785).
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Ocena szans powodzenia rozciągania marki

Wyniki dotychczasowych badań oraz analiz podejmujące wiele wątków i aspektów stra-
tegii rozciągania marki, skłoniły do podjęcia próby stworzenia narzędzia menadżerskiego − 
kwestionariusza ułatwiającego ocenę szans powodzenia działań tego typu. Biorąc pod uwa-
gę zakres analizowanych wcześniej czynników oraz wyniki stopnia ich wpływu na końcowy 
sukces, wybrano wstępnie 15 czynników. Pod uwagę wzięto m.in.: stopień podobieństwa 
nowego produktu z produktami opatrzonymi marką pierwotną, zakres wsparcia marketin-
gowego, zaufanie klientów do produktu opatrzonego marką pierwotną, akceptację i wspar-
cie rozciągania marki przez detalistów, doświadczenia klientów z marką pierwotną, jakość 
produktów opatrzonych marką pierwotną, historię dotychczasowych strategii rozciągania 
marki, dostrzegane przez klientów ryzyko zakupu nowego produktu, otwartość klientów na 
nowe idee i skłonność do zakupu próbnego nowego produktu, powiązanie marki pierwotnej 
z atrybutami kategorii produktu związanego z rozciąganiem marki, prognozę przychodów ze 
sprzedaży nowego produktu, zmiany w popycie, koszty produkcji i operacyjne, prowadzoną 
politykę cenową, szybkość pojawienia się i tempo wzrostu przepływów gotówkowych.

Wśród wymienionych powyżej czynników można wskazać wiele takich, które są zwią-
zane z działaniami przedsiębiorstwa; są więc one przedmiotem wyboru i końcowych decyzji 
menadżerskich. Są wśród nich również takie, które uwzględniają różne aspekty zachowań 
konsumentów; powinny zatem być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa i w pew-
nym zakresie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Dotyczy to przede wszystkim 
znajomości oraz dotychczasowych doświadczeń i zaufania klientów do produktów opatrzo-
nych marką pierwotną, postrzeganego przez nich podobieństwa dotychczasowego i nowego 
produktu, otwartości klientów na nowe idee (w tym nowe produkty) i skłonności do zakupu 
nowych produktów.

Piętnaście uwzględnionych czynników zostało podzielonych na trzy grupy. Grupę pierw-
szą stanowiły czynniki o najwyższym, stwierdzonym w dotychczasowych badaniach wpły-
wie4 na powodzenie strategii rozciągania. Grupa druga i grupa trzecia składała się także 
z pięciu czynników, ale o relatywnie coraz to mniejszym znaczeniu. Każdemu z 15 czynni-
ków towarzyszyła 7-stopniowa skala Likerta (od -3 do +3), która służyła ocenie zwiększenia 
lub zmniejszenia szans powodzenia na skuteczne rozciągnięcie marki. Czynnikom grupy 
pierwszej nadano rangę 3, grupy drugiej rangę 2, zaś grupy trzeciej rangę 1. Suma punktów 
oceny wyrażała szansę na powodzenia działania. Końcowy wynik mieścił się na skali 180 
stopniowej, w zakresie od -90 do +90 punktów.

Dla testowania kwestionariusza zostały wybrane dwa przypadki działań związanych 
z rozciąganiem marki przez firmy funkcjonujące na rynku w Polsce. Pierwszy dotyczył fir-
my Wittchen, jednego z największych w Europie i na świecie producentów luksusowych 
produktów skórzanych. Firma powstała w 1990 roku. Jej założycielem jest Jędrzej Wittchen. 
Od początku istnienia firmy najważniejszym jej celem stało się zbudowanie marki Wittchen 

4  Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, ze poszczególne czynniki były w różnym stopniu brane pod uwagę w analizowa-
nych badaniach.



ZACHOWANIA KONSUMENTÓW A POWODZENIE STRATEGII ROZCIĄGANIA MARKI76

i uplasowanie jej w segmencie rynku obejmującym ludzi zamożnych, ceniących wysoką 
jakość produktu i prestiż marki. Zakres oferowanego przez firmę asortymentu jest bardzo 
bogaty. Są to portfele, etui, torebki, teczki, buty, rękawiczki, paski, konfekcja skórzana oraz 
torby podróżne, parasole, jak również szale kaszmirowe, apaszki czy chusty jedwabne. 
W grudniu 2011 roku firma wprowadziła na rynek własne wody perfumowane. Były to 
cztery zapachy wód perfumowanych dla kobiet i mężczyzn. Ich nazwy zostały zaczerpnięte 
z czterech stron świata: Nord i Sud to zapachy męskie, w których przeważają nuty korzenne, 
a Est i Ouest to zapachy damskie z subtelnymi nutami kwiatowo-owocowymi. Właśnie roz-
ciąganie marki na wody perfumowane stało się przedmiotem badań. 

Drugi analizowany przypadek dotyczył firmy A. Blikle. Firma A. Blikle to firma 
z ogromną, 145-letnią tradycją. W tym czasie była prowadzona przez kilka pokoleń rodziny. 
Tradycyjnie jest kojarzona z produktami cukierniczymi. Jednak w chwili obecnej to nie 
tylko produkcja wyrobów cukierniczych, czekoladowych i lodów (ok. 150 pozycji asorty-
mentowych), ale także prowadzenie sieci cukierni i kawiarni w Warszawie, Konstancinie-
Jeziornej, Katowicach, Kielcach, Częstochowie, Gliwicach i Łodzi. Od 2011 roku można obser-
wować wejście firmy do galerii handlowych. W chwili obecnej istnieje już około 30 placówek, 
w tym także prowadzonych na zasadzie franczyzy. Kilka lat temu firma podjęła decyzję 
o wprowadzeniu do oferowanego asortymentu nowej grupy produktowej tzw. wyrobów wy-
trawnych, np. delikatesowych pasztetów, pierogów, kulebiaków, pieczonych dań mięsnych, 
terin. W pewnym momencie wiązało się to z wytwarzaniem blisko 450 produktów. I właśnie 
kwestia rozciągania marki na produkty poza cukiernicze była przedmiotem badań.

Przygotowany do badań kwestionariusz z 15 stwierdzeniami, został wykorzystany 
dwukrotnie w 2013 roku na zajęciach ze studentami studiów doktoranckich (w dziedzinie 
Ekonomii i Zarządzania – 20 osób) oraz studentami niestacjonarnych studiów magisterskich 
(kierunki: Zarządzanie, Psychologia w Zarządzaniu, Socjologia – łącznie 50 osób). W oby-
dwu przypadkach respondentami badań były osoby z doświadczeniem praktycznym z dzie-
dziny zarządzania (niekiedy dużym doświadczeniem). Na skali od -90 do +90 otrzymano na-
stępujące średnie rezultaty: Wittchen odpowiednio 19,2 pkt. oraz 18,8 pkt., natomiast Blikle 
29,1 pkt. oraz 27,9 pkt. Różnice między wynikami w ramach każdej z firm są niewielkie, 
natomiast między nimi znaczące; zdecydowanie wyżej została oceniona szansa na pomyślne 
rozciągnięcie marki w przypadku firmy Blikle. 

Piętnastoelementowy kwestionariusz został następnie zredukowany do wersji dziesię-
cioelementowej. Z kwestionariusza usunięto 5 czynników o relatywnie mniejszym znacze-
niu. Pozostało zatem 10 czynników, które połączono w dwie grupy nadając poszczególnym 
czynnikom z obydwu grup odpowiednio rangę 2 i 1. W ten sposób 10-elementowy kwestio-
nariusz (także z 7-stopniową skalą Likerta od -3 do +3 dla każdego stwierdzenia) stwarzał 
możliwości końcowej oceny na skali 90 punktowej (od -45 do +45). Został on w 2014 roku 
przetestowany na zajęciach ze studentami niestacjonarnych studiów magisterskich (kieru-
nek: Zarządzanie - 16 osób oraz specjalizacji: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem – 
41 osób). Podobnie jak w badaniu wcześniejszym, tak i tu respondentami badań były osoby 
z doświadczeniem praktycznym z dziedziny zarządzania. Na skali od -45 do +45 otrzymano 
następujące średnie rezultaty: Wittchen odpowiednio 8,9 pkt. oraz 7,8 pkt., natomiast Blikle 
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24,0 pkt. oraz 21,3 pkt. Jak w poprzednim badaniu, różnice między wynikami w ramach 
każdej z firm były niewielkie, natomiast między nimi znaczące – z wyraźnym wskazaniem 
większych szans na pomyślne rozciągnięcia marki w przypadku firmy Blikle. 

Gdyby wyniki wszystkich czterech badań przetransponować na wspólną 180-punktową 
skalę, to byłyby one następujące:

Wyszczególnienie Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 Badanie 4

Wittchen 19,2 18,8 17,8 (8,9)* 15,6 (7,8)*
Blikle 29,1 27,9 48,0 (24,0)* 42,6 (21,3)*

* W nawiasach podano oryginalną wartość na skali 90-punktowej

Jak wynika z powyższego zestawienia, skrócenie kwestionariusza nie zmieniło w spo-
sób zasadniczy kwestii różnic w ramach danej firmy, natomiast uwypukliło różnice między 
firmami. Spośród 10 stwierdzeń występujących w kwestionariuszu, aż 5 jest związanych 
z elementami oceny ze strony konsumentów. Są to:
 - zaufanie klientów do produktu opatrzonego marką pierwotną,
 - doświadczenia klientów z produktami opatrzonymi marką pierwotną,
 - dostrzegane przez klientów ryzyko zakupu nowego produktu,
 - otwartość klientów na nowe idee i skłonność do próbnego zakupu nowego produktu oraz
 - powiązanie marki pierwotnej z atrybutami kategorii produktu związanego z rozciąga-

niem marki.
Znaczenie czynników związanych z zachowaniami konsumentów (klientów) dla oceny 

szans powodzenia strategii rozciągania marki jest więc ogromne; nie mogą być one pominię-
te przy podejmowaniu decyzji przez menadżerów. Wiele zależy także od niektórych aspek-
tów działań leżących po stronie przedsiębiorstwa. Przedstawione rezultaty badań wymagają 
dalszej weryfikacji, zwłaszcza niezbędne jest przetestowanie kwestionariusza wśród osób 
podejmujących decyzje o rozciąganiu marki w przedsiębiorstwach.
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Consumers’ Behaviours and Success of the Brand Stretching Strategy

Summary

Among various options of development and introduction of a new product to 
the market, the ever growing attention is paid to the strategy of brand stretching. 
It has many advantages and yields benefits to an enterprise; however, it is also en-
cumbered with some defaults. In his article, the author carried out a review of the 
literature on chances for brand stretching. There are also presented findings of his 
own surveys connected with preparation of the managerial tool – a questionnaire 
facilitating evaluation of the chances for success in this respect. The article is of the 
research nature.

Key words: product line, brand stretching, consumer behaviours, success factors.

JEL codes: M16, M31

Поведение потребителей и успех стратегии расширения границ 
марки

Резюме

В числе разных опционов развития и ввода нового продукта на рынок все 
большее внимание обращает на себя стратегия расширения границ марки.  
У нее много достоинств и она приносит предприятию выгоды; однако она 
тоже обременена некоторыми недостатками. В статье провели обзор литера-
туры по вопросу о шансах на успех расширения границ марки. Представили 
также результаты собственных исследований, связанных с подготовкой ме-
неджерского инструмента – вопросника, облегчающего оценку шансов на 
успех в этом отношении. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: продуктовая линия, расщирение границ марки, поведение 
потребителей, факторы успеха.

Коды JEL: M16, M31
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