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W roku 2010 ukazała się nowa książka Paco Underhill’a „What women want: 
the science of female shopping”. Paco Underhill jest właścicielem firmy badawczej 
i konsultingowej Envirosell i zajmuje się m.in. zwyczajami zakupowymi konsumen-
tów, trendami konsumenckimi i konsumeryzmem. Jest również autorem książki, 
która stała się światowym bestsellerem „Why we buy: the science of shopping”1, 
a także książki „Call of the Mall: the geography of shopping”2.

W omawianej książce kobiety przedstawione są jako płeć, która zyskuje przewa-
gę nad mężczyznami. Z przeprowadzonej przez autora analizy wynika, że warunki 
i możliwości tworzone przez współczesną gospodarkę faworyzują kobiety, one też 
odnajdują się lepiej na rynku pracy w warunkach kryzysu gospodarczego. Kobiety 
coraz częściej pełnią dominującą rolę w społeczeństwie, nauce i biznesie, a jednocze-
śnie prowadzą gospodarstwo domowe i rozporządzają całym jego dochodem. Biorąc 
pod uwagę zmianę roli kobiet w społeczeństwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, 
przedsiębiorcy powinni uwzględniać ich potrzeby. Autor umownie dzieli je na czte-
ry grupy: potrzebę czystości (cleanlines), kontroli (control), bezpieczeństwa (safety) 
i troski, uwzględniania kobiecych potrzeb (considerateness). Jednocześnie stawia 
tezę, że środowisko lepiej przystosowane do potrzeb kobiet jest lepsze nie tylko dla 
kobiet, ale i dla mężczyzn. 

W książce opisano zmiany, jakie zaszły zarówno w wielkości i strukturze rodziny, 
jak i na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Możliwość dostosowania 
wnętrz do potrzeb danej rodziny staje się ważniejsza niż wielkość domu czy miesz-
kania. Pojawiają się m.in. domy zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom 
kobiet, czy podmiejskie osiedla wyposażone w konieczną do codziennego funkcjo-
nowania infrastrukturę. Znaczące zmiany zaszły również w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Najlepszym przykładem jest kuchnia, od zarania dziejów królestwo kobiet, 
która zmienia się wraz ze zmianą pozycji kobiet w społeczeństwie. Obecnie coraz 
ważniejsze stają się urządzenia skracające czas i ułatwiające przygotowywanie posił-
ków. Kobiety jako typowe „zbieraczki” przywiązują dużą wagę do sprzętów kuchen-

1  P. Underhill, Why we buy: the science of shopping, Simon & Schuster, New York 2000; polskie wydanie:  
P. Underhill, Dlaczego kupujemy: nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie, MT Biznes, Warszawa 
2007 (tłum. R. Szewczyk).
2  P. Underhill, Call of the Mall: the geography of shopping, Simon & Schuster, New York 2004.
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nych – na rynku pojawiają się coraz bardziej skomplikowane i drogie urządzenia. 
Z drugiej strony kobiety, ze względu na pracę zawodową, coraz mniej czasu spędzają 
w kuchni i nie mają możliwości, aby w pełni wykorzystać kuchenne gadżety. Kuchnia 
jest coraz bardziej otwarta na mieszkanie, staje się częścią salonu, tak aby przebywa-
jąca w niej kobieta nie była wyłączona z życia rodzinnego. Pomieszczeniem bardzo 
istotnym dla kobiet jest również łazienka. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonała 
się ewolucja łazienki z pomieszczenia przede wszystkim użytecznego w świątynię 
urody i relaksu. W związku z tym popularność zyskały wszelkie produkty, które uła-
twiają tę zmianę, podobnie jak w przypadku kuchni ważny stał się wystrój wnętrza, 
gadżety.

Rozwój Internetu pozwolił na przeniesienie części pracy do domu. Sklepy z ma-
teriałami biurowymi, jak również producenci sprzętu biurowego dostrzegli szansę 
w dostosowaniu swoich produktów do potrzeb kobiet (m.in. przez większą dbałość 
o wzornictwo i funkcjonalność swoich produktów). Domowe biuro jest także miej-
scem korzystania z Internetu w celach niezawodowych. Biuro, które często sprowa-
dza się do przenośnego komputera, stało się nie tylko domowe, ale też mobilne – 
w razie potrzeby może się nim stać każde pomieszczenie, w którym można połączyć 
się z Internetem.

W życiu kobiet ważna jest też dbałość o kondycję fizyczną. Kobiety dużo częściej 
niż mężczyźni preferują ćwiczenia w domu, w specjalnie do tego przeznaczonym 
pomieszczeniu, często z trenerem osobistym. Jeżeli jednak wybierają siłownię, musi 
ona spełniać określone warunki i oferować typ zajęć dopasowany do kobiecych po-
trzeb (m.in. pilates, jogę). Kobiety  częściej zaczynają też wykonywać w domu prace, 
które wcześniej były domeną mężczyzn. Coraz powszechniej dokonują drobnych na-
praw w domu, co jest spowodowane z jednej strony chęcią zaoszczędzenia pieniędzy, 
a z drugiej – bycia bardziej samodzielną. W tej sytuacji sprzedający materiały budow-
lane, elektryczne i inne muszą uwzględniać przy urządzaniu sklepu nowego klienta, 
który, w przeciwieństwie do mężczyzny, do remontu domu podchodzi bardziej jak do 
projektu artystycznego.

Wraz ze wzrostem aktywności zawodowej kobiet klientami hoteli coraz częściej 
stają się kobiety podróżujące w interesach. Wiąże się to z koniecznością dostosowa-
nia hoteli do wymagań klientów o innych, często większych, wymaganiach. Kobiety 
pragną, aby hotel na czas podróży stał się ich drugim domem. Oczekują czystości, 
przytulności, dostosowania pokoju do ich potrzeb i większego poczucia bezpieczeń-
stwa niż mężczyźni.

Kobiety coraz częściej, oprócz kupowania artykułów codziennego użytku, aktyw-
nie uczestniczą w zakupie dóbr trwałego użytku. Z tego względu sklepy z tego typu 
towarami są sukcesywnie dostosowywane do ich potrzeb, m.in. przez zatrudnianie 
damskich konsultantów, oferowanie pomocy przy transporcie cięższych zakupów 
do samochodu, czy nawet większej dbałości o wystrój damskich toalet. Trzeba też 
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pamiętać, że podejmując decyzje zakupowe kobiety zwracają uwagę na inne cechy 
towarów niż mężczyźni, należy to uwzględnić, przygotowując ekspozycję.

Kobiece potrzeby brane są coraz częściej pod uwagę na rynkach używek. 
Producenci papierosów i alkoholu już jakiś czas temu zauważyli prawidłowość doty-
czącą też innych produktów dla kobiet. Produkt dla kobiety powinien być light (sła-
by – w tym wypadku zawierający mniej alkoholu, nikotyny), bright (jasny) i white 
(biały). Jednocześnie kobiety są bardziej skłonne do eksperymentowania z nowymi 
smakami i markami niż mężczyźni.

Do zmieniających się potrzeb kobiet dostosowują się również sklepy z odzieżą. 
Biorąc pod uwagę fakt, że kobiety nie mają tyle czasu co kiedyś, pojawiła się potrzeba 
tworzenia mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych sklepów odzieżowych, pozwa-
lających skrócić czas zakupów. Właściciele sklepów powinni również uwzględnić 
potrzeby kobiet w zakresie ubrania, zmieniające się w zależności od wieku. Głównym 
miejscem robienia zakupów przez kobiety są wielkie centra handlowe, tzw. malle, 
które pod jednym dachem gromadzą wiele rodzajów sklepów i punktów usługowych. 
Współczesna kobieta, robiąc zakupy w takim miejscu, pragnie się zrelaksować, szuka 
ucieczki od codziennego życia. Jednocześnie coraz większą popularność zdobywają 
centra handlowe dostosowane do potrzeb konkretnych grup kupujących, np. młodych 
małżeństw, osób starszych. Nie należy też zapominać o potrzebach mężczyzn, dla 
których powinny być tworzone komfortowe miejsca, gdzie będą mogli poczekać, aż 
ich partnerka zrobi zakupy. Autor przedstawia przykłady ze świata, które pokazują 
jak połączenie tych trendów pozwala tworzyć zyskowne centra handlowe. Potrzeba 
dostarczenia rodzinie jak najlepszej i najzdrowszej żywności znalazła wyraz w ogól-
noświatowym trendzie do spożywania żywności ekologicznej i powstawaniu sklepów 
oferujących tę żywność.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie zmieniły się amerykańskie 
sklepy z lekami, kosmetykami i chemią gospodarczą, tzw. drugstores. Fakt, że więk-
sza liczba kobiet kończy farmację, a potem pracują w tych sklepach, spowodował 
lepsze ich przystosowanie do potrzeb kobiet. Asortyment tych sklepów znacznie się 
rozszerzył, zadbano o stworzenie przyjemniejszej i bardziej prywatnej atmosfery. 
Jednocześnie dostrzeżono mężczyzn jako potencjalnych klientów, którzy coraz czę-
ściej przykładają dużą wagę do dbałości o swój wygląd zewnętrzny. Kobieca chęć 
bycia piękną sprawiła natomiast, że firmy produkujące i sprzedające kosmetyki stały 
się wielkimi koncernami, zatrudniającymi rzesze pracowników i przynoszącymi duże 
zyski. Obecnie sklepy z kosmetykami starają się przystosować do ich zmieniających 
się potrzeb. Niezwykle ważne dla kobiet jest też dbanie o włosy. W rezultacie powsta-
ło wiele produktów i usług w tym zakresie. Kobiety odgrywają też coraz większą rolę 
w rosnącym świecie serwisów społecznościowych. Autor stawia tezę, że w przyszło-
ści to one będą stanowiły większość ich użytkowników.
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Książka Paco Underhilla przedstawia trendy w zachowaniach zakupowych ko-
biet. Każdy rozdział dotyczy innego obszaru usług lub produktów, z których korzy-
stają kobiety. Opisuje ich ewolucję w czasie, przedstawia przykłady uwzględnia-
nia kobiecych potrzeb nie tylko z amerykańskiego, ale też z innych rynków, stawia 
tezy dotyczące kierunku zmian oferty produktowej i usługowej dla kobiet. Zakres 
poruszanych tematów jest tak duży, że poszczególne zagadnienia opisane są dosyć 
ogólnie, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych badań. Jednak bez wątpienia jest to 
kompendium wiedzy na temat wpływu zmiany miejsca kobiety w społeczeństwie na 
produkty i usługi, a także prognoza przyszłych trendów.


