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Wdrażanie uniwersalnego modelu zarządzania wartością  
dla klienta w wybranych instytucjach kulturalnych  
(na przykładzie teatrów i kin studyjnych)

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie doświadczeń wybranych instytucji kul-
turalnych (polskich kin studyjnych i teatrów) w zakresie zarządzania wartością 
dla klienta. Wartość dla klienta stanowi fundament budowania przewagi konku-
rencyjnej na rynku zdominowanym przez kulturę popularną. Podstawę empirycz-
ną artykułu stanowią badania ankietowe przeprowadzone w 2014 roku wśród 
menadżerów zatrudnionych w tych instytucjach. Badane kina niszowe i teatry 
różnicują korzyści dostarczane klientom, projektują ofertę, która ma potencjał do 
kumulowania wartości oraz łączą tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji 
marketingowej. Jednocześnie zbyt rzadko włączają klienta we współtworzenie 
wartości. Nie wykorzystują także w pełni potencjału współpracy z organizacjami 
zewnętrznymi. Wyniki badań mogą stanowić inspirację dla badanych instytucji do 
doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania wartością dla klienta. Artykuł 
ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta, zarządzanie wartością, rynek kultury, kino 
studyjne, teatr.

Kody JEL: M30, M31, Z11

Wstęp

Współcześnie fundamentem budowania trwałej przewagi konkurencyjnej jest wartość 
dla klienta, a więc wiązka korzyści, które klient otrzymuje podczas użytkowania danego do-
bra oraz w czasie odroczonym (gdy osiąga cele właściwe konsumpcji), pozostająca w kon-
frontacji z kosztami, jakie musi on ponieść w procesie podejmowania decyzji nabywczych. 
Aby jednak zarządzanie wartością mogło przynieść firmie trwałe korzyści w postaci wyni-
ków ekonomicznych i pożądanego wizerunku, musi ono być zaplanowane i konsekwentnie 
realizowane. Jednocześnie należy pamiętać, że wartość dla klienta nie może być tworzo-
na bez jego aktywnego współuczestnictwa – klient nie chce być bowiem tylko „biernym” 
odbiorcą oferty firmy, pragnie być również zaangażowanym prosumentem. Warto zatem 
przeanalizować, w jaki sposób instytucje kulturalne, pozostające przecież w bezpośrednim 
kontakcie z nabywcami swoich usług, wdrażają poszczególne etapy zarządzania wartością 
dla swoich widzów.
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Wartość dla klienta w literaturze przedmiotu

Pojęcie „wartości dla klienta” jest w literaturze rozumiane w dwojaki, chociaż pozosta-
jący ze sobą w związku, sposób. 

Pierwsza grupa autorów postrzega wartość dla nabywcy w sposób stricte ekonomiczny, 
a ich koncepcje przywołują Anderson i in. (2010). W tych definicjach wartość stanowi po-
równanie jakości danego dobra i jego ceny (Gale 1994), zestawu korzyści i wysokości ceny 
(Smith 2002) lub jest ona rozumiana wprost jako najwyższa cena, jaką jest w stanie zaakcep-
tować klient (Dolan, Simon 1996). Zeithmal (1988) akcentuje natomiast porównanie całości 
kosztów ponoszonych przez klienta z otrzymaną wiązką korzyści wynikającą z użyteczno-
ści danego elementu oferty. Podobne podejście reprezentuje Woodall (2003), który wskazał 
na istnienie korzyści dla klienta wynikających z cech produktu (jako środka do celu) oraz 
polegających na doprowadzeniu do pożądanego celu oraz finansowych i pozafinansowych 
kosztów, które nabywca musi ponieść. 

Druga grupa autorów wyraża pogląd, że wartość można mierzyć za pomocą ogólne-
go poziomu satysfakcji klienta z dokonanej konsumpcji lub poziomu oszczędności, który 
wypracował, wybierając daną ofertę (Nagle, Holden 2002). Podobny pogląd reprezentuje 
Marciniak (2005), który podkreśla, że wartość produktu dla nabywcy jest ściśle uzależniona 
od jego potencjału w zakresie zaspokajania potrzeb. Tymczasem Karasiewicz (1997) ukazu-
je zależność ogólnej wartości rynkowej dobra od cech produktu, usług okołosprzedażowych, 
zachowania personelu i jakości obsługi klienta, ale także od już pozyskanej wiedzy i do-
świadczenia nabywcy oraz wizerunku danego podmiotu i produktu firmowanego pod jego 
marką. Autorki niniejszego artykułu, ze względu na obszar tematyczny badań, przychylają 
się do koncepcji, iż wartość dla klienta można utożsamiać z korzyściami, które otrzymuje. 
Nie odrzucają jednak ekonomicznej interpretacji wartości, ale nie poddawały ocenie nakła-
dów kosztów klienta na nabycie określonego dobra. 

Wartość dla klienta ma charakter względny, ponieważ wybór określonej firmy i instytu-
cji, a następnie konkretnego produktu lub usługi z jej oferty jest poprzedzony analizą po-
równawczą ofert konkurencyjnych (Anderson i in. 2010). Wartość ta jest także oceniana su-
biektywnie, ponieważ postrzegana atrakcyjność oferty i relacja między jakością a kosztami 
ze strony klienta jest uzależniona od indywidualnych cech danego klienta (Iwińska-Knop, 
Szymańska 2014, Chlipała 2013). 

Modelowe zarządzanie wartością dla klienta

Modele zarządzania wartością dla klienta co do zasady można podzielić na dwie grupy − 
modele pokazujące wyłącznie wewnętrzne działania firmy zmierzające ku dostarczeniu war-
tości (Lanning, Michaels 1988; Webster 1994; Woodruff, Gardial 1996; Szymura-Tyc 2005) 
oraz modele integrujące działania samej firmy oraz klienta jako strony definiującej i wery-
fikującej wartość dla niego przygotowaną (Allen i in. 2003; Szymura-Tyc 2002; Rudawska 
2008). Podjęto również próbę stworzenia kompleksowego modelu zarządzania wartością dla 
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klienta, którego celem było ukazanie konieczności włączenia w ten proces zarówno firmy, 
nabywcy, jak i innych partnerów biznesowych (Szymańska 2015). Model ten jednak był 
dopasowany wyłącznie do specyfiki kin studyjnych. 

Na fundamencie analizy powyższych modeli autorki proponują przyjęcie modelu zarzą-
dzania wartością w postaci zaprezentowanej na schemacie 1. Autorki artykułu mają bowiem 
świadomość jego ogólności i prostoty i nie wykluczają możliwości jego uszczegółowienia 
w przyszłości.

Schemat 1
Uniwersalny model zarządzania wartością dla klienta

Uwaga: strzałki blokowe wskazują elementy obligatoryjne, a strzałki z liniami przerywanymi – zalecane.
Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowany model zarządzania wartością dla klienta składa się z trzech, równie 
ważnych i pozostających w relacjach partnerskich, sfer. Trzon modelu wskazuje na działa-
nia, które powinna realizować dana organizacja (w odniesieniu do niniejszego opracowa-
nia – instytucja kulturalna). To „właściwe zarządzanie wartością” obejmuje definiowanie 
wartości (identyfikację korzyści, których oczekuje klient i które można mu dostarczyć), ich 
kreowanie (zaprojektowanie produktów i usług), komunikowanie z wykorzystaniem narzę-
dzi komunikacji marketingowej oraz dostarczanie (sprzedawanie produktów i świadczenie 
usług). Integralnym elementem sfery konsumenckiej jest indywidualny, finalny nabywca 
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dobra. Zarządzanie wartością dla klienta wymaga zatem przeprowadzenia badań oczeki-
wań klientów oraz oceny jego satysfakcji po dostarczeniu wiązki korzyści. Aktywną rolę 
klienta w kreacji wartości dla niego samego podkreślają Grönroos (2007) i Chlipała (2011). 
Włączanie klienta w proces tworzenia wartości jest również silnie zaakcentowany w kon-
cepcji SDL (Service-Dominant Logic), czyli logiki usługowej dominacji (Siemieniako 2008; 
Mitręga, Laskowska-Witek 2015). Sfera instytucjonalna obejmuje natomiast wszystkie pod-
mioty z otoczenia firmy produkcyjnej i usługowej, które mogą przyczynić się, przez efekt 
synergii, do maksymalizowania wartości dla finalnego klienta. Współpraca ze sferą konsu-
mencką i instytucjonalną zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego i osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Metodyka badania

W literaturze przedmiotu stosunkowo rzadko podnoszony jest temat badań wdrażania 
procesu zarządzania wartością dla klienta w instytucjach kulturalnych. Poza badaniami do-
tyczącymi wąsko zdefiniowanych aspektów zarządzania tymi podmiotami lub przedmiotów 
działań marketingowych, prowadzono m.in. analizy dotyczące zmian w sposobach zarzą-
dzania podmiotami kultury oraz wymagań wobec ich kadry menadżerskiej (Karna 2008). 
Realizowane są również studia przypadków dotyczące strategicznych aspektów zarządza-
nia w tego typu instytucjach (Lewandowski 2013). Można jedynie przypuszczać, że efek-
tem właściwego zarządzania organizacjami na poziomie strategicznym będzie skuteczne 
zarządzanie wartością dla klienta. Przedmiotem badań jest także działalność wybranych, 
wyspecjalizowanych rodzajów instytucji kulturalnych (Wróblewski 2012, Barańska 2004) 
oraz zachowania nabywców usług kulturalnych (Wolny 2008; Sobocińska 2008). Natomiast 
problematyką działania kin studyjnych zajmuje się Fundacja Obserwatorium (W małym ki-
nie – raport z małych miast 2012; W małym kinie – raport z dużych miast 2013) oraz zespół 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który przeprowadził badania widzów kin 
niszowych w Warszawie (Paprzycka i in. 2015). Prowadzono również badania odnoszące 
się do problematyki funkcjonowania teatrów w Polsce (Laberschek 2011; Jaskuła 2016; 
Kukołowicz 2015; Pawlicka 2014; Ploska 2009). Brak jest jednak badań, które koncentro-
wałyby się w sposób wyłączny i kompleksowy na zarządzaniu wartością dla klienta – dla-
tego też temat ten został podjęty przez zespół badawczy autorów niniejszego opracowania.

W 2014 roku przeprowadzono ogólnopolskie badania wśród wybranych instytucji kultu-
ralnych, których celem było zdiagnozowanie umiejętności i świadomości menadżerów tych 
podmiotów w zakresie zarządzania wartością dla klienta. Badania zrealizowano metodą an-
kiety internetowej na bazie kwestionariusza przesyłanego drogą mailową na adresy imienne 
poszczególnych pracowników instytucji. Mając świadomość braku wiedzy badanych mena-
dżerów na temat istnienia uniwersalnego modelu zarządzania wartością dla klienta, narzędzie 
badawcze było tak skonstruowane, aby obejmowało bloki tematyczne poświęcone działaniom 
realizowanym przez instytucję, budowaniu relacji i współpracy z klientami oraz wykorzysta-
niu potencjału współpracy z podmiotami zewnętrznymi wobec instytucji kulturalnych.
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Pierwszy projekt badawczy dotyczył działalności polskich teatrów w zakresie komu-
nikacji marketingowej – badania przeprowadzono na pełnej próbie 260 teatrów (w tym 
68 dramatycznych, 32 muzycznych, 56 lalkowych, 82 tańca i ruchu oraz 17 prywatnych) 
i finalnie otrzymano 56 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (zwrotność: 21,54%). 
Najwięcej reprezentowanych jednostek działało w dużych miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców (42,86%) i były to instytucje istniejące na rynku kultury od ponad 30 lat 
(64,29%). Respondenci najczęściej deklarowali obsługę widzów dorosłych (64,00%), ale 
jednocześnie niewiele mniej, bo 60,71% podmiotów obsługiwało dzieci i młodzież w wie-
ku szkolnym. Celem tej części badań była analiza zróżnicowania narzędzi komunikacji 
marketingowych wykorzystywanych przez polskie teatry (nowoczesnych i tradycyjnych), 
treści przekazów promocyjnych oraz dopasowania ich treści do potrzeb informacyjnych 
grupy docelowej.

Drugi projekt badawczy dotyczył szeroko rozumianych kompetencji menadżerów kin 
studyjnych w zakresie zarządzania wartością dla widza. Kwestionariusz został wysłany do 
204 kin, które w dniu 15.10.2014 r. należały do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Finalnie 
otrzymano 41 wypełnionych kwestionariuszy (zwrotność − 20,10%). Najwięcej spośród 
analizowanych placówek działało w miastach do 50 tys. mieszkańców (41,46%), a 60,98% 
podmiotów istnieje na rynku od ponad 10 lat. Celem badań wśród menadżerów kin było roz-
poznanie ich doświadczeń w zakresie identyfikowania wartości pożądanych przez klienta, 
budowaniu na ich podstawie oferty, komunikowania korzyści, realizacji badań marketingo-
wych wśród widzów oraz budowania relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi, 
którzy mogliby współtworzyć wartość dla klienta. Badaczki posiadały już wstępną wiedzę 
na temat działań kin niszowych w tym zakresie pochodzącą z analogicznych badan zreali-
zowanych w 2011 roku.

Ze względu na tematykę niniejszego artykułu omówiono jedynie wybrane wyniki wyżej 
opisanych badań.

Autorki mają świadomość braku reprezentatywności próby, co uniemożliwia uogólnia-
nie wyników na całą populację. Ograniczeniem porównywania wyników tych badań jest 
także ich zakres tematyczny, który pozwoli opisać przypadki badanych teatrów tylko w od-
niesieniu do definiowania i komunikowania wartości dla klienta. 

Etapy zarządzania wartością w instytucji kulturalnej

Analiza wyników badań wśród pracowników instytucji kulturalnych pozwoliła zdobyć 
wiedzę na temat korzyści dla klienta, które według menadżerów mają największe znaczenie 
dla nabywców usług. W przypadku badanych teatrów jako postrzegane najważniejsze ob-
szary korzyści można wskazać zróżnicowaną ofertę (76,79% wskazań), obsadę i reżysera 
danego spektaklu (62,50%) oraz dużą częstotliwość spektakli (32,14%). Jako potencjalne 
źródło czytelnych korzyści dla widzów wskazywano również dość często przystępne, cho-
ciaż nie niskie, ceny biletów (25,00%). Warto zwrócić uwagę, że poza aspektem obsady 
przedstawienia, pozostałe obszary korzyści są raczej „uniwersalne” dla teatrów i utrudnia-
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ją wyróżnienie oferty rynkowej. Inaczej prezentuje się przewidywana przez respondentów 
hierarchia ważności korzyści dla widzów kin studyjnych – w tym wypadku pierwszą lokatę 
otrzymały korzystne ceny biletów (82,93% wskazań), które są znacznie niższe niż w kinach 
masowych. Jako istotne wskazano także takie cechy, jak: możliwość obejrzenia filmów trud-
nodostępnych lub w ogólne niedostępnych w innych miejscach (70,73%), kameralną atmos-
ferę (51,22%), brak reklam (48,78%) oraz równoważnie klimat kina i możliwość dopasowa-
nia oferty do potrzeb widzów (po 46,34%). Są to cechy raczej uniwersalne dla wszystkich 
kin niszowych, ale jednocześnie wyraźnie je wyróżniające na tle kin masowych.

Określone propozycje repertuarowe instytucji kulturalnych różnią się pod względem ich 
potencjału do „kumulowania” i dostarczania korzyści cenionych przez klientów. Aby mak-
symalizować i urozmaicać wiązkę wartości dla klienta, badane kina najczęściej proponują 
swoim widzom filmy pojedyncze (wszystkie instytucje), projekcje z dyskusją (73,17%) wy-
wodzące się z koncepcji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz zajęcia z zakresu edukacji 
filmowej dla dzieci (68,29%). Dość popularne są również spotkania z aktorami i reżyserami 
oraz innymi osobami związanymi z tworzeniem filmów, których organizację zadeklarowało 
58,54% ankietowanych. Można wnioskować, że są to propozycje, które pozwalają pozy-
cjonować kina studyjne jako obiekty kulturalne oferujące kontakt z ambitnymi dziełami 
kinematografii oraz pozwalające pogłębić wiedzę na temat procesu tworzenia filmu i opo-
wiedzianych tam historii.

Interesujących wniosków dostarcza porównanie narzędzi komunikacji marketingowej 
wykorzystywanych przez analizowane teatry i kina (por. wykres 1).

Wykres 1 
Narzędzie promocji wykorzystywane przez instytucje kulturalne (w liczbie podmiotów)

Źródło: badania własne. 
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W przypadku obu typów analizowanych instytucji kulturalnych najbardziej popular-
nym narzędziem komunikacji jest Internet (wybierają go wszystkie badane teatry i 95,12% 
kin). Preferencje dotyczące innych narzędzi są już bardziej zróżnicowane – pracownicy te-
atrów najczęściej deklarowali wykorzystanie reklamy radiowej (92,86%), plakatów i afiszy 
(89,28%) oraz ulotek z repertuarem i prasy codziennej (po 85,71% deklaracji). Pracownicy 
kin natomiast najczęściej wskazywali na wykorzystywanie plakatów i afiszy (92,68%) oraz 
drukowanych ulotek z repertuarem (85,37%). Można zatem wnioskować, że zarówno badane 
teatry, jak i kina studyjne starają się łączyć nowoczesne internetowe narzędzia komunikacji 
marketingowej z wykorzystaniem rozwiązań bardziej tradycyjnych. Badani menadżerowie 
kin deklarowali jednak mniejszą skłonność do korzystania z mediów masowych – ogólnie 
rzecz biorąc 46,34% menadżerów zatrudnionych w kinach uważa, że tego typu instytucja 
ma szansę na skuteczną promocję w mass mediach co najwyżej w skali lokalnej. Natomiast 
menadżerowie reprezentujący teatry najczęściej (w łącznie 60,71% przypadków) wskazy-
wali, że ich instytucja ma szansę na skuteczną promocję z wykorzystaniem takich nośników. 
Ponadto należy stwierdzić, że badane podmioty w zbyt małym stopniu dostrzegają potencjał 
marketingu szeptanego w zakresie zwiększania świadomości marki i pozyskiwania nowych 
klientów. Można również powiedzieć, że badane teatry bardziej różnicują i częściej wyko-
rzystują możliwe narzędzia promocji niż ma to miejsce w przypadku analizowanych kin.

Istotnym narzędziem bieżącej komunikacji z klientami instytucji kulturalnych są także 
media społecznościowe, których wykorzystywanie deklarowali wszyscy ankietowani pra-
cownicy teatrów oraz 93,00% badanych pracowników kin. Wśród wykorzystywanych ka-
nałów komunikacji w social media nie jest zaskakująca największa popularność Facebooka 
(korzysta z niego 98,21% analizowanych teatrów i 90,24% kin). Na drugim miejscu pod 
względem popularności znalazł się natomiast Twitter, którego wykorzystanie zadeklarowało 
15 reprezentantów teatrów i 6 reprezentantów kin niszowych. 

Współpraca ze sferą konsumencką i partnerami biznesowymi

Klient pełni istotną rolę w procesie zarządzania wartością – to on może wskazywać in-
stytucji kulturalnej, jakie korzyści uważa za najistotniejsze i to on jako pierwszy weryfiku-
je zgodność swoich oczekiwań z ofertą podmiotu. Tymczasem 61,00% analizowanych kin 
nigdy nie prowadziło badań oczekiwań swoich klientów, a jeśli już je realizują, to robią to 
najczęściej raz na pół roku (taką częstotliwość analizowania oczekiwań klientów zadeklaro-
wało 5 badanych). Również 65,85% badanych kin nigdy nie prowadziło badań satysfakcji 
swoich klientów. Jeśli jednak menadżerowie kin decydują się na przeprowadzenie analizy 
zadowolenia klientów, to zwykle robią to albo bardzo systematycznie (za każdym razem) 
albo rzadziej niż raz na kwartał – obie odpowiedzi były wskazane przez 4 ankietowanych. 
Zaniechanie realizacji badań marketingowych najczęściej wynika z braku umiejętności 
skonstruowania narzędzia badawczego oraz braku środków finansowych na zlecenie takich 
badań „zewnętrznym profesjonalistom”.

handel_wew_3-2016.indd   169 2016-07-20   10:21:55



170 WDRAŻANIE UNIWERSALNEGO MODELU ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ...

Jednocześnie zarówno analizowane kina, jak i teatry wydają się mieć świadomość ko-
rzyści z posiadania stałych klientów. Badani pracownicy kin w 75,61% deklarowali podtrzy-
mywanie kontaktów z już pozyskanymi klientami, przy czym 48,78% wszystkich jednostek 
robi to w sposób systematyczny. Blisko połowa badanych podmiotów wie, ilu lojalnych 
widzów posiada, a 43,90% motywuje swoich klientów do systematycznego korzystania 
z usług kina przez korzyści płynące z programu lojalnościowego. 

Również w zakresie działań komunikacyjnych badane teatry wydają się dostrzegać po-
trzebę „indywidualizowania kanałów komunikacji”. 48,21% respondentów zadeklarowało 
stosowanie odmiennych sposobów przesyłania informacji o ofercie teatru do stałych widzów, 
a 75,00% menadżerów wskazało, że reprezentowany przez nich teatr dopasowuje wykorzysty-
wane narzędzia komunikacji do zwyczajów informacyjnych poszczególnych grup wiekowych.

Dodatkowo badanych pracowników kin studyjnych zapytano o współpracę ich instytucji 
z podmiotami zewnętrznymi, które mogą pełnić rolę współtwórców wartości dla klienta 
finalnego. Istnienie takiej współpracy potwierdziło 51,22% ankietowanych. Najczęstszym 
partnerem biznesowym, co może wydawać się zaskakujące, są inne kina niszowe (współpra-
cuje z nimi 26,83% analizowanych podmiotów) – można zatem wnioskować, że konkuren-
cja na rynku kin studyjnych raczej motywuje do rozwoju i ma wymiar bardziej „kulturalny” 
niż konkurencja na rynku masowym. Dość popularnym partnerem są również nie filmowe 
uczelnie wyższe (wskazane przez 21,95% respondentów) oraz Urzędy Miasta (19,51%). 

Podsumowanie

Zarządzanie wartością dla klienta, niezależnie od tego, czy dotyczy firmy produkcyjnej 
czy usługowej, powinno obejmować przechodzenie od definiowania wartości istotnych dla 
nabywcy (z wykorzystaniem dialogu partnerskiego stron), przez jej kreowanie, komuniko-
wanie, aż do dostarczania produktu w odpowiedniej postaci, miejscu i cenie. We współ-
tworzenie produktu powinien być włączony klient, a także, w miarę możliwości, podmioty 
reprezentujące klienta, inni nabywcy oraz partnerzy instytucjonalni. Jak pokazują wyniki 
badań własnych autorek niniejszego opracowania, analizowane polskie kina studyjne i te-
atry przede wszystkim doskonalą swoje umiejętności w zakresie „trzonu” zarządzania war-
tością. Wciąż zbyt rzadko nawiązują konstruktywny dialog z klientem, chociaż doceniają 
jego lojalność i znają jej strategiczne skutki. Umiarkowanie satysfakcjonujące jest także 
zaangażowanie badanych instytucji we współpracę z podmiotami ze sfery instytucjonal-
nej, które mogą wspomóc kina i teatry w przygotowywaniu najlepszej oferty korzyści dla 
współczesnego wymagającego widza. Pogłębianie badań oraz analiza oczekiwań klientów 
w obszarze zarządzania wartością pozostaje natomiast w sferze zainteresowań naukowych 
zespołu badawczego autorek.

Bibliografia

Allen P., Balinski E., DeBonis J.N. (2003), Value based marketing for bottom – linesuccess: 5 Steps 
to creatingcustomervalue, McGraw – Hill, USA, (za:) Bednarska-Olejniczak D. (2012), Model 

handel_wew_3-2016.indd   170 2016-07-20   10:21:55



WIOLETTA KRAWIEC, KAMILA SZYMAŃSKA 171

Pentadigm jako podstawa tworzenia wartości dla klienta, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marke-
ting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, „Problemy Zarządzania, Finansów i Mar-
ketingu”, nr 25. 

Anderson J C., Kumar N., Narus J.A. (2010), Sprzedawcy wartości, Wolters Kluwer Polska, Warsza-
wa.

Barańska K. (2004), Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków.

Chlipała P. (2011), Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Chlipała P. (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta, „Marketing i Ry-
nek”, nr 12.

Dolan R.J., Simon H. (1996), Power Pricing: How Managing Pricing Transforms the Bottom Line, 
Free Press, New York.

Gale B.T. (1994), Managing Customer Value, Free Press, New York. 
Grönroos Ch. (2007), Service Management and Marketing, Customer Management in Service Com-

petition, John Wiley & Sons, Chichester.
Iwińska-Knop K., Szymańska K. (2014), Zarządzanie wartością dla klienta na rynku kultury niszo-

wej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9(776).
Jaskuła Ł. (2016), Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!],  

http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynku-dobr-i-uslug-
kultury-kultura-sie-liczy/ [dostęp: 21.03.2016].

Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, (za:) Grzegorczyk A. (2012), Konsumencka oce-
na wartości świadczenia, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11(754).

Karna W.J. (2008), Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kukołowicz T. (red.) (2015), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Zespół ds. 
Statystyki Kultury NCK, Warszawa.

Laberscheck M. (2011), Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://nck.pl/blog-kultura-sie-
liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/ [dostęp: 21.03.2016].

Lanning M., Michaels E. (1988), A Business is a Value Delivery System, McKinsey Staff Paper”, 
McKinsey & Co. Inc., No. 41, (za:) Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (2002), Relationship 
Marketing, Creating Stakeholder Value, “Butterworth Heinemann”, Oxford, (za:) Szymura-Tyc M. 
(2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębior-
stwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Lewandowski M. (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnictwo Con Arte, 
Katowice.

Marciniak S. (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa.

Mitęga M., Laskowska-Witek J. (2015) Rutyny współtworzenia wartości z klientem-konceptualizacja 
i pomiar, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 2, Szczecin, 
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-25.pdf [dostęp: 09.09.2015].

Nagle T.T., Holden R.K. (2002), The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey.

handel_wew_3-2016.indd   171 2016-07-20   10:21:55



172 WDRAŻANIE UNIWERSALNEGO MODELU ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ...

Paprzycka E., Dobkiewicz E., Barańska P., Jakubowska I., Laskowski M. (2015), Kino studyjne – 
propozycja odchodząca w zapomnienie? Raport z projektu badawczego, 
http://wmalymkinie.pl/images/pdf/kina_studyjne_SGGW.pdf [dostęp: 10.06.2015].

Pawlicka K. (2014), Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów 
w Polsce po roku 1989, (w:) Łodziana-Grabowska J., Wiktor J.W. (red.), Koncepcje zarządzania 
i marketingu w sferze kultury, Ce-De-Wu.pl, Warszawa.

Ploski P. (2009), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, MŁoDY, Warszawa.
Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębior-

stwa, „Rozprawy i Studia”, t. (DCCXC) 716, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin.

Siemieniako D. (2008), Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konse-
kwencje w zarządzaniu, „Marketing i Rynek”, nr 11.

Smith G.E. (2002), Segmenting B2B Markets with Economic Value Analysis, “Marketing Management”.
Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Marketing bez tajemnic, 

PWE, Warszawa.
Szymańska K. (2015), Wykorzystanie modelu zarządzania wartością dla klienta w praktyce działalności 

kin studyjnych w Polsce, (w:) Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B., Wielowymiaro-
wość współczesnego marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 
i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Szymura-Tyc M. (2002), Zarządzanie przez wartość dla klienta, (w:) Żabiński L., Śliwińska K. (red.), 
Marketing – koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Webster F. (1994), Market – Driven Management. Using the New Marketing Concept to Create a Cu-
stomer – Oriented Company, John Wiley & Sons, Inc., New York, (za:) Szymura-Tyc M. (2005), 
Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

W małym kinie – raport z małych miast 2012 r. (2012), http://wmalymkinie.pl/images/pdf/2012.pdf 
[dostęp: 10.06.2015].

W małym kinie – raport z dużych miast 2013 r. (2013),  
http://wmalymkinie.pl/images/pdf/Raport%202013.pdf [dostęp: 10.06.2015].

Wolny R. (2008), Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług w dziedzinie kultury,  
(w:) Domański T. (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wy-
dawnictwo Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Woodall T. (2003), Conceptualising ‘Value for the Customer’: An Attributional, Structural and Dis-
positional Analysis, “Academy of Marketing Science Review”, Vol. 12, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8733&rep=rep1&type=pdf 
[dostęp: 24.04.2014].

Woodruff R., Gardial S. (1996), Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer 
Value Satisfaction, BalckwellPublishers Inc., Malden Mass, (za:) Szymura-Tyc M. (2005), Mar-
keting we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Marketing bez tajemnic, PWE, 
Warszawa.

Zeithmal V. (1988), Consumer Perceptions of Price, Quality and Value. A Means-End Model and 
Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, No. 3.

handel_wew_3-2016.indd   172 2016-07-20   10:21:56



WIOLETTA KRAWIEC, KAMILA SZYMAŃSKA 173

Implementation of the Model of Customer Value Management  
in the Selected Cultural Institutions

Summary

The article aims to present the experience of the selected cultural institutions 
(Polish arthouse cinemas and theatres) in customer value management. The value 
for customer is the foundation for building a competitive advantage in the market 
dominated by popular culture. The empirical basis of article is a survey conducted 
in 2014 among managers employed in these institutions. The studied niche cinemas 
and theatres differentiate the benefits provided to customers, design a deal that has 
the potential to accumulate values and combine traditional and modern tools of 
marketing communication. At the same time, they too rarely include the customer 
in the co-creation of value. They also do not use the full potential of cooperation 
with external organisations. The findings may provide inspiration for the surveyed 
institutions to improve their skills in the managing of customer value. This is re-
search article.

Key words: value for the customer, value management, market culture, arthouse 
(cinema), theatre.

JEL codes: M30, M31, Z11

Внедрение универсальной модели управления ценностью для клиента 
в избранных культурных заведениях (на примере театров и артхаусов)

Резюме

Цель рассуждений – представить опыт избранных культурных заведений 
(польских артхаусов и театров) в области управления ценностью для клиента. 
Ценность для клиента представляет собой фундамент построения конкурен-
тного преимущества на рынке, где доминирует попкультура. Эмпирическую 
основу статьи составляют опросы, проведенные в 2014 г. среди работников 
этих заведений. Обследуемые нишовые кино и театры дифференцируют вы-
годы, которые от этого имеют клиенты, проектируют предложение, у которого 
есть потенциал накоплять ценности, а также они объединяют традиционные 
и современные инструменты маркетинговой коммуникации. Одновременно 
они слишком редко включают клиента в совместное создание ценностей. Они 
тоже не полностью используют потенциал сотрудничества с внешними орга-
низациями. Результаты изучения могут представлять собой инспирацию для 
обследуемых заведений к совершенствованию умений в области управления 
ценностью для клиента. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: ценность для клиента, управление ценностью, рынок куль-
туры, артхаус, театр.

Коды JEL: M30, M31, Z11
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