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WRAŻLIWOŚĆ MŁODYCH NABYWCÓW DÓBR TRWAŁEGO 

UŻYTKU NA BODŹCE MARKETINGOWE 
 

 

 

Wprowadzenie 

Zmiany systemowe w Polsce i procesy globalizacji wpływają na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw oraz kształtują zachowania konsumentów, w tym również nabywców dóbr 

trwałego użytku. Kluczowym zadaniem przedsiębiorstw w obszarze działań marketingowych 

staje się zrozumienie postępowań konsumentów (nabywców), gdyż to pozwala dostosować 

ofertę asortymentową do ich potrzeb efektywniej niż konkurenci. Szczególnego znaczenia 

nabiera także odpowiednie wykorzystanie elementów marketingu-mix, czyli nadanie 

produktom odpowiednich cech, zastosowanie właściwych cen, warunków płatności, kanałów 

dystrybucji oraz promocji. Takie działania są możliwe dzięki dobrej wiedzy na temat 

zachowań konsumentów. Można zauważyć, że zachowania konsumentów i czynniki je 

warunkujące są od wielu lat istotnym nurtem badań nauk ekonomicznych, jednak stosunkowo 

rzadko rozpatrywane są one na różnych rynkach branżowych, w tym na rynku dóbr trwałego 

użytku. Z tego względu swoje rozważania w niniejszym opracowaniu skupiono na ważnej 

grupie tego rodzaju dóbr, tj. meblach, które w większości rozwiniętych społeczeństw 

uznawane są za dobro pierwszej potrzeby. Ponadto należy dodać, że interesujące poznawczo 

wydaje się przeprowadzenie analizy zachowań młodych nabywców (w wieku 19-34 lata) dóbr 

trwałego użytku, z uwagi na to, że tworzy ona istotną statystycznie grupę ludności w Polsce1, 

a także przeważnie w tym wieku ludzie podejmują decyzje na temat zakupu mebli (wiąże się 

z tym wejście w kolejny etap cyklu życia rodziny, przeprowadzka do innego mieszkania itp.). 

Celem niniejszego opracowania jest analiza wrażliwości na bodźce marketingowe młodych 

nabywców dóbr trwałego użytku, a zwłaszcza mebli, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

w wieku 19-34 lata. 

 

 

                                                 
1 Mimo zjawiska starzenia się społeczeństwa polskiego, grupa osób w wieku 19-34 lata stanowi około 20% 

ludności Polski ogółem. Por.: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, 

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014. 
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1. Czynniki wpływające na zachowania konsumentów 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości gospodarczej, a także w warunkach dużej konkurencji, zmuszone są do 

posiadania obszernej wiedzy o konsumentach (nabywcach), ich potrzebach oraz 

prawidłowościach w ich postępowaniu. Szczególnego znaczenia nabiera poznanie czynników 

wpływających na ich zachowania związane z podjęciem decyzji o zakupie produktów. 

W dorobku naukowym z zakresu ekonomii, zarówno w literaturze polskiej, jak 

i zagranicznej, można wyszczególnić wiele prób klasyfikacji determinant zachowań 

konsumentów. Można stwierdzić, że nie ma jednej, dominującej i uniwersalnej propozycji co 

do sposobów ujęcia tych uwarunkowań. Ponadto należy podkreślić, że jednoznaczny podział 

czynników zachowań konsumentów jest bardzo trudny ze względu na powiązania tych 

determinant i ich wzajemną zależność. Na podstawie analizy literatury przedmiotu można 

zauważyć, iż najczęściej podawanymi czynnikami wpływającymi na zachowania nabywców 

są uwarunkowania2: ekonomiczne (m.in. dochody, wydatki i oszczędności, możliwości 

skorzystania z kredytów/pożyczek, posiadane zasoby dóbr trwałego użytku), demograficzne 

(m.in. wiek oraz płeć konsumenta i członków gospodarstwa domowego, liczebność 

gospodarstwa domowego, lokalizacja gospodarstwa domowego), społeczno-kulturowe (m.in. 

poziom wykształcenia, aktywność zawodowa, faza cyklu życia rodziny, czas wolny, styl 

życia, przynależność do grupy społecznej, grupy odniesienia i rodzina, liderzy opinii, wpływy 

kulturowe), psychologiczne (m.in. potrzeby, postrzeganie/percepcja, motywy/motywacja, 

postawy, preferencje, osobowość, uczenie się, ryzyko związane z zakupem) i marketingowe 

(m.in. cechy produktów, ceny oferowanych produktów, dystrybucja czyli dostępność 

produktów, promocja). Można uznać, że czynniki ekonomiczne, demograficzne, społeczno-

kulturowe i psychologiczne opisują cechy konsumenta i jego gospodarstwo domowe lub są 

związane z jego otoczeniem, natomiast uwarunkowania marketingowe dotyczą oferty 

asortymentowej przedsiębiorstw, ich działań i są uzależnione od ich strategii marketingowej. 

Czynniki marketingowe to elementy marketingu-mix za pomocą których producenci 

i sprzedawcy starają się wyróżnić swoje produkty spośród innych dostępnych na rynku, a tym 

samym pozyskać jak największe grono nabywców. Istotnym wydaje się poznanie opinii 

                                                 
2 Na taki podział wskazują m.in. L. Nowak, Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 

Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 29, 

C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 60-

107, J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 48-64. 
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nabywców na temat tych właśnie determinant, w celu jak najlepszego dostosowania oferty 

asortymentowej do ich potrzeb. 

 

 

2. Istota marketingowych determinant zachowań konsumentów 

Specyficzną grupą determinant, bo zależnych od decyzji marketingowych 

przedsiębiorstwa, są czynniki marketingowe. Tworzą je wszystkie elementy marketingu-mix, 

czyli cechy produktów, ich ceny, dystrybucja (dostępność produktów) i promocja. 

Dla konsumentów dokonujących wyboru spośród wielu oferowanych na rynku 

produktów, duże znaczenie mają cechy produktu, które są nadawane w procesie produkcji 

i stanowią jego obiektywne atrybuty. Cechy te decydują o zdolności zaspokajania potrzeb 

nabywców i ich oczekiwań odnoście produktu. Należy dodać, że niemal w każdym produkcie 

można wyróżnić funkcje podstawowe i dodatkowe. Te pierwsze są wyrażane przez 

rzeczywiste właściwości produktu i przez jego parametry techniczno-fizyczne. Z kolei na 

funkcje dodatkowe składają się przede wszystkim wygoda użytkowania i estetyka produktu3. 

Trzeba zauważyć, że w wielu przypadkach funkcje dodatkowe produktów mogą mieć dla 

konsumentów większe znaczenie niż niektóre elementy funkcji podstawowych. Można 

domniemywać, że dla nabywców mebli funkcje dodatkowe tych dóbr mają istotny wpływ na 

podjęcie decyzji o ich zakupie. Należy zgodzić się z L. Rudnickim, iż bardzo ważną cechą 

produktu jest jakość, która utożsamiana jest z sumą cech dobra decydującą o jego zdolności 

do zaspokojenia określonych potrzeb nabywców4. Kolejną cechą produktu są usługi 

serwisowe i gwarancyjne, które mają istotny wpływ na postępowanie konsumentów 

szczególnie w odniesieniu do dóbr trwałego użytku. Ponadto każdy produkt posiada pewne 

cechy wyróżniające go spośród innych dóbr dostępnych na rynku, których odzwierciedleniem 

jest marka. Celem oddziaływania marki jest wyróżnienie produktów pochodzących od danego 

producenta lub sprzedawcy. Przez posiadanie dóbr określonej marki konsumenci demonstrują 

swoją pozycję społeczną, poziom zamożności, styl życia itp. Szczególnie ważnym 

czynnikiem kształtującym postępowanie konsumentów jest cena. Można stwierdzić, że jest 

ona jednym z najważniejszych elementów podczas podejmowania decyzji zakupu, zwłaszcza 

produktów o wysokiej cenie jednostkowej, jednak nie jest jedynym kryterium ostatecznego 

wyboru produktu stosowanym przez nabywców5. Nie bez znaczenia jest również system 

                                                 
3 J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania…, op. cit., s. 54, L. Rudnicki, Zachowania 

konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 126-127. 
4 L. Rudnicki, Zachowania… op. cit., s. 127. 
5 Ibidem, s. 139. 
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zapłaty za nabywane produkty. Na szczególną uwagę zasługują elementy dotyczące promocji, 

do których należą informacje docierające do konsumenta w efekcie działań promocyjnych 

przedsiębiorstw6. Jest to o tyle istotna determinanta, że dzięki niej konsumenci uzyskują 

wiedzę o pozostałych czynnikach marketingowych. Szczególnie ważne w przypadku dóbr 

trwałego użytku, w tym mebli, są również dane uzyskiwane od sprzedawców podczas zakupu 

– są to informacje dotyczące jakości produktów, warunków sprzedaży, sposobów 

użytkowania i konserwacji, możliwości transportu, okresu gwarancyjnego itp. Istotną rolę 

w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku mebli odgrywa także system dystrybucji 

tych dóbr od producentów do finalnych nabywców, a zwłaszcza prawidłowe kształtowanie 

oferty towarowej, sprawne kierowanie ruchem towarów w czasie i przestrzeni, a także cechy 

placówki handlowej, takie jak: jej lokalizacja, godziny otwarcia, funkcjonalność parkingu itp. 

Cechy placówek handlowych uzależnione są od rodzaju sprzedawanych dóbr. Wybór miejsca 

zakupu przez konsumentów polega na porównaniu i ocenie różnych systemów sprzedaży, 

przy czym w ocenie tej posługują się oni kryteriami indywidualnymi dla każdego nabywcy. 

Ponadto warto dodać, że wybór form dystrybucji i miejsca sprzedaży w dużej mierze zależy 

od cech osobowości konsumenta. Czynnikiem wpływającym na miejsce dokonania zakupu 

ma charakter poszukiwanych produktów. W przypadku dóbr trwałego użytku, w tym mebli, 

które są produktami okresowego, a nawet epizodycznego zakupu, nabywca jest skłonny 

odwiedzić wiele punktów sprzedaży i wybrać ten z nich, w którego asortymencie znajdują się 

produkty w najlepszym stopniu zaspokajające jego potrzeby. Istotny wpływ na postawę 

konsumenta wobec miejsca sprzedaży ma personel sklepu, a w tym właściwa obsługa 

i fachowe doradztwo Znajomość sposobów postrzegania miejsc sprzedaży produktów jest 

ważna dla działań marketingowych w zakresie wyboru form sprzedaży, lokalizacji sklepów 

i ich wielkości, rodzaju i szerokości asortymentu, form obsługi i ekspozycji produktów, 

zakresu świadczonych usług itp.7 Należy dodać, że wrażliwość nabywców na te bodźce 

marketingowe uzależniona jest od pozostałych czynników wpływających na zachowania 

nabywców, tj. uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych, społeczno-kulturowych 

i psychologicznych. 

 

 

                                                 
6 K. Żelazna, I. Kowalczuk, B. Mikuta, Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego, Warszawa 2002, s. 139, M. Janoś-Kresło M., B. Mróz. (red.), Konsument i konsumpcja we 

współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 170-177. 
7 L. Rudnicki, Zachowania… op. cit., s. 140-142. 
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3. Marketingowe uwarunkowania zachowań młodych nabywców dóbr trwałego 

użytku 

W celu poznania marketingowych uwarunkowań zachowań młodych nabywców dóbr 

trwałego użytku, na terenie Małopolski przeprowadzono bezpośrednie badania ankietowe 

wśród 500 osób w wieku 19-34 lata. Z uwagi na to, iż proces podejmowania decyzji o zakupie 

dobra trwałego użytku jest uzależniony od rodzaju tego dobra, spełnianych funkcji, czasu 

użytkowania itp., a tym samym w celu możliwości porównania odpowiedzi respondentów 

i zachowania poprawnego wnioskowania, w badaniu ankietowym skupiono się na meblach 

jako dobrach trwałego użytku. Ponadto należy dodać, że respondentami były osoby, które 

oświadczyły, że dokonały zakupu mebla do swojego gospodarstwa domowego w ostatnich 

trzech latach, a także zadeklarowały, iż byli decydentami podczas procesu zakupu tego dobra 

trwałego użytku. Dla potrzeb niniejszego opracowania osoby w wieku 19-34 lata określono 

mianem młodych nabywców (konsumentów). 

W obszarze czynników marketingowych wpływających na zachowania nabywców 

mebli, które poddano analizie w badaniach ankietowych, wyszczególnić można cztery 

kategorie związane z: 

 cechami mebli – trwałość, wygoda (komfort użytkowania, funkcjonalność), 

dopasowanie do pomieszczenia, do którego jest przeznaczony oraz dopasowanie do 

pozostałych mebli, estetyka i wzornictwo (styl, wygląd zewnętrzny i kolor), 

wielofunkcyjność, materiał, tj. jego rodzaj i wykonanie, możliwość dokonania 

reklamacji i/lub zwrotu, okres gwarancji, łatwy montaż, znana i zaufana marka 

producenta, znana i zaufana marka sprzedawcy, kraj pochodzenia mebla; 

 finansowymi warunkami zakupu – cena mebla, możliwość wyboru sposobu 

regulowania płatności, możliwość negocjacji cen w punkcie sprzedaży mebla, 

możliwość kupna na raty; 

 dystrybucją (dostępnością mebli) – duży wybór mebli w punkcie sprzedaży, 

lokalizacja punktu sprzedaży, dostępność i funkcjonalność parkingu przy punkcie 

sprzedaży, godziny otwarcia punktu sprzedaży; 

 działaniami promocyjnymi dotyczącymi mebli – Internet (strony internetowe 

producentów i sprzedawców mebli), punkt sprzedaży (oferowane w nim meble 

i możliwość ich porównywania), fachowa obsługa i doradztwo w punkcie sprzedaży, 

promocja cenowa (upusty, bonifikaty), punkt sprzedaży – sprzedawca, drukowane 
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katalogi/broszury/ulotki i inne materiały informacyjne producentów i sprzedawców, 

reklama (w radiu, telewizji), targi branżowe. 

Wyniki przeprowadzonych badań własnych wykazały, że dla młodych konsumentów 

najważniejszymi uwarunkowaniami związanymi z cechami mebli są: trwałość mebla (95,2%), 

jego wygoda, komfort użytkowania i funkcjonalność (94%) oraz dopasowanie mebla do 

pomieszczenia, do którego jest przeznaczony i do pozostałych mebli (93,2%) – rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Wpływ czynników związanych z cechami mebla na zachowanie młodych nabywców 
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Cechy mebla:         

1 ─ Trwałość 

2 ─ Wygoda, komfort użytkowania, funkcjonalność 

3 ─ Dopasowanie do pomieszczenia, do którego jest przeznaczony; dopasowanie do pozostałych mebli 

4 ─ Estetyka, wzornictwo (styl, wygląd zewnętrzny i kolor) 

5 ─ Wielofunkcyjność 

6 ─ Materiał, tj. jego rodzaj i wykonanie 

7 ─ Możliwość dokonania reklamacji i/lub zwrotu 

8 ─ Okres gwarancji 

9 ─ Łatwy montaż 

10 ─ Znana, zaufana marka producenta 

Cechy mebla: 

11,0 15,4 25,2 22,4 26,0

13,8 27,8 25,4 20,4 12,6
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11 ─ Znana, zaufana marka sprzedawcy 

12 ─ Kraj pochodzenia mebla 

 

Źródło: wyniki własnych badań ankietowych. 

 

Dla młodych konsumentów najmniej ważnymi cechami związanymi z kupowanym meblem 

są: marka sprzedawcy oraz kraj pochodzenia mebla (czynniki istotne odpowiednio dla 38,6% 

i 26,4% młodych konsumentów).  

Kolejną kategorią bodźców marketingowych, które oddziałują na postępowanie młodych 

nabywców mebli są czynniki związane z finansowymi warunkami zakupu tych dóbr. Jak można 

było domniemywać, cena znajduje się w grupie czynników istotnych dla podjęcia decyzji o zakupie 

mebli przez młodych konsumentów – aż 86,8% młodych nabywców mebli deklarowało jej wpływ 

(rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Wpływ czynników związanych z finansowymi warunkami zakupu na zachowanie młodych 

nabywców mebli 
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Czynniki:         

1 ─ Cena mebla 

2 ─ Możliwość wyboru sposobu regulowania płatności 

3 ─ Możliwość negocjacji cen w punkcie sprzedaży mebla 

4 ─ Możliwość kupna na raty 

 

Źródło: wyniki własnych badań ankietowych. 

 

W układzie podgrup wiekowych rozpatrywanych w niniejszym badaniu, cena mebla ma 

największe znaczenie dla najstarszych konsumentów, tj. 30-34-latków (89,6%). Jak można 

przypuszczać, podgrupa ta jest  najbardziej zaawansowana w cyklu życia rodziny, a jej decyzje 

zakupowe determinowane ceną można uznać za rozważne. Cena jest również ważna dla 19-24-

latków (86,1%) i 25-29-latków (84,9%). Oznacza to istotność ceny jako kryterium wyboru mebla 
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dla wszystkich podgrup wiekowych młodych nabywców mebli. W nieco mniejszym stopniu młodzi 

nabywcy mebli zwracają uwagę na możliwość wyboru sposobu regulowania płatności, negocjacji 

cen w punkcie sprzedaży mebla oraz kupna go na raty (czynniki istotne odpowiednio dla: 44,8%, 

44% i 36,6% respondentów). 

Ważną kategorią uwarunkowań marketingowych są bodźce związane z działalnością 

dystrybucyjną placówki handlowej, w tym podaż produktów i cechy punktu sprzedaży. Z badania 

wynika, że młodzi konsumenci preferują punkty sprzedaży z szeroką ofertą mebli – trzech na 

czterech ankietowanych decyduje się na zakup mebla w placówce handlowej, która oferuje duży 

wybór tych dóbr trwałego użytku (rysunek 3). 

 
Rysunek 3. Wpływ czynników związanych z dystrybucją na zachowanie młodych nabywców mebli 
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Czynniki:         

1 ─ Duży wybór mebli w punkcie sprzedaży 

2 ─ Lokalizacja punktu sprzedaży 

3 ─ Dostępność i funkcjonalność parkingu przy punkcie sprzedaży 

4 ─ Godziny otwarcia punktu sprzedaży 

 

Źródło: wyniki własnych badań ankietowych. 

 

Dla ponad połowy badanych młodych konsumentów duży wpływ na podjęcie decyzji 

o zakupie mebli ma lokalizacja oraz dostępność i funkcjonalność parkingu przy placówce 

handlowej sprzedającej te produkty (odpowiednio 61,6% i 56,4%), a także godziny jej otwarcia 

(55%). 

Na postępowanie młodych nabywców mebli istotny wpływ wywierają również 

działania promocyjne stosowane przez producentów i sprzedawców tych dóbr trwałego 

użytku. Największe znaczenie dla młodych konsumentów mają działania promocyjne 
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związane z udostępnianiem informacji przez producentów i sprzedawców mebli i to na stronach 

internetowych (czynnik ważny dla 65,8% młodych badanych) – rysunek 4. 

 

Rysunek 4. Wpływ czynników związanych z promocją na zachowanie młodych nabywców mebli 
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Czynniki:         

1 ─ Internet: strony internetowe producentów i sprzedawców mebli 

2 ─ Punkt sprzedaży - oferowane w nim meble i możliwość ich porównywania 

3 ─ Fachowa obsługa i doradztwo w punkcie sprzedaży 

4 ─ Promocja cenowa (upusty, bonifikaty) 

5 ─ Punkt sprzedaży - sprzedawca 

6 ─ Drukowane katalogi, broszury, ulotki i inne materiały informacyjne producentów i sprzedawców 

7 ─ Reklama (w radiu, telewizji) 

8 ─ Targi branżowe 

 

Źródło: wyniki własnych badań ankietowych. 

 

Jest przy tym zastanawiające, że z Internetu, jako źródła formalnych informacji, 

w największym stopniu korzystają osoby starsze w grupie młodych nabywców, tj. konsumenci 

w wieku 25-29 lat (68,1%) oraz 30-34-latkowie (67,5%), natomiast najmłodsi (19-24-latkowie) – 

nieco rzadziej (62,2%). 

Do działań promocyjnych stosowanych przez placówkę handlową zaliczyć można 

informacje, które nabywcy uzyskują w punkcie sprzedaży mebli dzięki możliwości porównywania 

tych produktów oraz bezpośrednio od sprzedawców – czynniki te ważne są odpowiednio dla 64,8% 

i 50,2% młodych konsumentów. Młodzi nabywcy doceniają fachową obsługę i doradztwo 
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w punkcie sprzedaży (czynnik ważny dla 61,2% respondentów). Duże znaczenie dla młodych 

konsumentów ma także promocja cenowa mebli (upusty i bonifikaty) – około 59,6% 

wskazań. Ponad połowa badanych określiła, że opinie sprzedawcy mebli na temat dostępnych 

produktów mają wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Prawie co drugi młody 

nabywca mebli deklaruje, że na jego decyzje zakupowe na rynku mebli wpływają informacje 

zawarte w różnych drukowanych materiałach informacyjnych (katalogach, broszurach 

i ulotkach) producentów i sprzedawców tych produktów. Jest przy tym interesujące, że 

niewielu ankietowanych słuchało/oglądało reklamy mebli w radiu i telewizji – jako ważne 

źródło informacji wpływające na zakup mebli uznało je 20,4% młodych konsumentów. 

Można też wnioskować, że nabywcy podczas podejmowania decyzji o zakupie mebli 

w minimalnym stopniu są zainteresowani możliwością odwiedzenia targów branżowych, 

podczas których mogą obejrzeć meble oferowane przez różnych producentów i sprzedawców 

oraz zaczerpnąć informacji na ich temat, bowiem stwierdziło to 88,6% młodych nabywców 

mebli. 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, iż bodźce marketingowe mają 

istotny wpływ na zachowania młodych konsumentów na rynku mebli. W celu otrzymania 

pełniejszego obrazu zachowań tej grupy nabywców dóbr trwałego użytku, w tym mebli, 

wskazane jest dokonanie analizy pozostałych uwarunkowań zachowań konsumentów na tym 

rynku branżowym, czyli czynników: ekonomicznych, demograficznych, społeczno-

kulturowych i psychologicznych, a także ukazania zachodzących relacji między nimi, 

uzależnień i siły wpływu. 

 

 

Podsumowanie 

Transformacja systemowa w Polsce i procesy globalizacji, które zmieniają warunki 

funkcjonowania rynku, kształtują zachowania konsumentów (w tym również nabywców 

mebli), a tym samym mają wpływ na strategie marketingowe przedsiębiorstw. Aby stworzyć 

skuteczną strategię marketingową, istotnego znaczenia nabiera wiedza o potrzebach, gustach 

i preferencjach nabywców, a także determinantach ich zachowań. 

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wykazały, że bodźce marketingowe 

mają duży wpływ na decyzje zakupowe młodych konsumentów na rynku mebli. Do 

najważniejszych marketingowych uwarunkowań zachowań młodych nabywców, związanych 

z cechami mebli, należą: trwałość mebla, jego wygoda, komfort użytkowania i funkcjonalność, 

dopasowanie do pomieszczenia (do którego jest przeznaczony) oraz do pozostałych mebli, estetyka 
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i wzornictwo mebla (jego styl, wygląd zewnętrzny i kolor), wielofunkcyjność, materiał (jego rodzaj 

i wykonanie), możliwość dokonania reklamacji i/lub zwrotu, okres gwarancji, a także jego łatwy 

montaż. W grupie determinant dotyczących warunków finansowania zakupu mebla, 

najważniejsza dla młodych nabywców tego dobra jest jego cena. Spośród czynników 

związanych z dystrybucją największe znaczenie dla młodych konsumentów ma duża oferta 

mebli w punkcie sprzedaży. Również istotne są cechy placówki handlowej oferującej meble, 

takie jak: jej lokalizacja, dostępność i funkcjonalność parkingu przy niej oraz godziny 

otwarcia. Wśród uwarunkowań zaliczonych do kategorii elementów związanych z promocją 

mebli, istotny wpływ na podjęcie decyzji o zakupie tego produktu przez młode osoby mają: 

informacje zawarte na stronach producentów i sprzedawców mebli, możliwość porównywania 

mebli w punkcie sprzedaży, informacje na temat mebli uzyskiwane od sprzedawcy, fachowa 

obsługa i doradztwo w placówce handlowej oraz promocja cenowa (upusty i bonifikaty). 

Przeprowadzone badania stanowią jedynie próbę systematyzacji marketingowych 

uwarunkowań zachowań młodych nabywców dóbr trwałego użytku (w tym mebli), które są 

jedną z kategorii czynników zachowań tej grupy konsumentów. Stanowi to przesłankę do 

prowadzenia dalszych badań nad determinantami zachowań młodych nabywców mebli, co 

pozwoli na identyfikację i opis mechanizmu decyzji zakupowych na rynku mebli tej 

szczególnej grupy konsumentów. 
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Streszczenie 

Na postępowanie nabywców, będące efektem podejmowanych przez nich decyzji, mają 

wpływ różnorodne czynniki: ekonomiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe, 

psychologiczne i marketingowe. Specyficzną grupą czynników są uwarunkowania 

marketingowe zachowań konsumentów, gdyż są one uzależnione od działań przedsiębiorstw. 

W niniejszym opracowaniu dokonano próby analizy wrażliwości młodych nabywców dóbr 

trwałego użytku (w tym mebli) na bodźce marketingowe. Swoje rozważania skupiono na 

grupie osób w wieku 19-34 lata. Scharakteryzowano czynniki wpływające na zachowania 

konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem marketingowych determinant tych zachowań. 

Na podstawie wyników własnych badań ankietowych omówiono główne marketingowe 

uwarunkowania zachowań młodych nabywców dóbr trwałego użytku, ze szczególnym 

uwzględnieniem mebli. Opisano wpływ na ich postępowanie czynników związanych 

z cechami mebli, finansowymi warunkami ich zakupu, dystrybucją (dostępnością mebli) 

i działaniami promocyjnymi dotyczącymi mebli. 

 

 

 

 


