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Tar nów

Mar ke ting bez po œred ni w Pol sce
(na przyk³adzie kor po ra cji Am way)

1. Wstêp

Na co raz bar dziej zat³oczo nych pro duk ta mi i us³uga mi ryn kach w wie lu kra -
jach, w tym prze chodz¹cych trans for ma cjê sys te mow¹, po ja wiaj¹ siê nowe przed -
siê bior stwa, któ re d¹¿¹ do zdo by cia na nich trwa³ego miej sca. Z ko lei fir my
o niez³ej kon dy cji zmu szo ne s¹ do po sta wie nia so bie py ta nia: co zro biæ, aby
wzglêd nie ko rzystn¹ sy tu acjê po pra wiæ i umoc niæ swoj¹ po zy cjê na ryn ku
w d³ugim okre sie?

Wiê k szoœæ firm szu ka od po wie dzi na po wy ¿ sze py ta nie w mar ke tin gu, ja k¿e
ró¿ no rod nie de fi nio wa nym. W ostat nich la tach w opi nii nie któ rych teo re ty ków
i prak ty ków mar ke ting kla sycz ny tra ci sw¹ efek tyw noœæ. P. Ko tler — po wszech -
nie uzna ny au to ry tet w tej dzie dzi nie — na war szaw skim se mi na rium dla biz nes -
me nów stwier dzi³, i¿ „mar ke ting ma so wy bê dzie ra czej ustê po wa³ miej sca mar ke -
tin go wi od no szo ne mu do okre œlo nych grup od bior ców”1.

Wœ ród no wych kon cep cji pro mo cji ogromn¹ po pu lar noœæ zdo by wa mar ke ting
bez po œred ni, wy od rêb nio ny w au to no miczn¹ dys cy pli nê wie dzy i prag ma ty ki
w kra jach o doj rza³ej go spo dar ce ryn ko wej oraz na wschodz¹cych ryn kach,
w tym w kra jach post so cja li stycz nych.

2. Aspek ty teo re tycz ne mar ke tin gu bez po œred nie go

Do istot nych zmian za chodz¹cych w kra jach wy so ko roz wi niê tych za li cza siê
szyb ki wzrost lud no œci w wie ku po pro duk cyj nym, ak ty wi za cjê za wo dow¹ ko biet, 
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zmia ny sty lu ¿y cia, pro ces in dy wi du ali za cji po trzeb, roz wój elek tro nicz ne go han -
dlu i biz ne su2. Przy czyn tych zmian na le ¿y do pa try waæ siê w:

— glo ba li za cji ryn ków i mo ¿li wo œci bez po œred nie go do stê pu do klien tów na
ca³ym œwie cie dziê ki swo bo dzie ko mu ni ko wa nia,

— za bu rze niach ryn ków na sku tek mniej szych kosz tów we jœ cia i po zy ski wa -
nia klien tów,

— wzmoc nie niu po zy cji klien ta, gdy¿ bez po œred nia re la cja po zwa la na
dok³adne okre œle nie jego po trzeb,

— zwiê k sza niu spe cja li za cji i wspó³pra cy miê dzy przed siê bior stwa mi w d¹¿e -
niu do eli mi no wa nia kon ku ren cji.

Wspó³cze sny zin dy wi du ali zo wa ny, bez po œred ni mar ke ting ozna cza nawi¹zy wa -
nie trwa³ych kon tak tów z na byw ca mi to wa rów i us³ug. Od by wa siê to po przez
do star cza nie klien tom co raz bar dziej zró¿ ni co wa nych ofert, wzbo ga co nych
w wie le do dat ko wych ele men tów, któ re w od czu ciu kon su men tów po wiê k szaj¹
war toœæ dóbr i us³ug oraz sa tys fak cjê z ich na by wa nia.

Mo ¿na przy pusz czaæ, ¿e umie jêt noœæ kon cen tra cji na in dy wi du al nie po strze ga -
nych kon su men tach oraz nie ustan ne pod trzy my wa nie z nimi œcis³ej wiê zi bê dzie
de cy do waæ w nie od leg³ej przysz³oœci o tym, kto utrzy ma siê w grze kon ku ren cyj -
nej na ryn ku.

W za pi sie sta tu to wym Ame ry ka ñskie go Sto wa rzy sze nia Mar ke tin gu Bez po -
œred nie go po wy ¿ sza for ma han dlu jest „mar ke tin go wym sys te mem wza jem ne go
od dzia³ywa nia, w któ rym u¿y wa siê jed ne go lub wie lu œrod ków re kla my, aby
spo wo do waæ mie rzaln¹ od po wie dŸ i/lub trans ak cjê w ka ¿dym miej scu”3. W bry -
tyj skim ujê ciu tej de fi ni cji stwier dza siê, ¿e „mar ke ting bez po œred ni jest me tod¹
re kla my i sprze da ¿y, sto suj¹c¹ zró¿ ni co wa ny ze staw na stê puj¹cych na rzê dzi:
pocz ty, te le fo nu, ku po nu, ka ta lo gu, sprze da ¿y do mokr¹¿nej i co raz czê œciej no -
wych me diów elek tro nicz nych”4. Tak ro zu mia na kon cep cja mar ke tin gu bez po -
œred nie go zak³ada ogra ni cza nie szcze bli od dzia³ywa nia na kon su men ta dla uzy -
ska nia wiê k szej spraw no œci (efek tyw no œci) eko no micz nej.

Do czte rech pod sta wo wych in stru men tów mar ke tin gu (pro dukt, cena, dys try -
bu cja, pro mo cja) do da no dwa nowe, okre œlo ne umow nie ter mi na mi: us³ugi dla
klien ta i lo jal ny klient — wska zuj¹ce na utrzy my wa nie trwa³ych wiê zi z na byw -
ca mi to wa rów i us³ug.

W mar ke tin gu zin dy wi du ali zo wa nym od ró¿ nia siê wiêc sprze da¿ bez po œred ni¹
w przy pad ku oso bi ste go kon tak tu przed sta wi cie la pro du cen ta z klien tem (akwi zy -
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tor, agent, do mokr¹¿ca) od pro po zy cji kup na zg³asza nej w prze sy³ce pocz to wej,
za wie raj¹cej bro szu ry informacyjno -reklamowe, ka ta lo gi, ulot ki, imien ne li sty,
ofer ty dru ko wa ne w ga ze tach, a ta k¿e do star cza ne prób ki pro duk tów. Bêd¹ to
tak¿e pro po zy cje han dlo we prze ka zy wa ne kana³ami me dial ny mi, jak te le fon, te le -
wi zor, In ter net.

3. Roz wój mar ke tin gu bez po œred nie go
na przyk³adzie kor po ra cji Am way

W pu bli ka to rach po œwiê co nych mar ke tin go wi oce nia siê, ¿e udzia³ sprze da ¿y
bez po œred niej na ryn ku de ta licz nym w Sta nach Zjed no czo nych i in nych kra jach
za chod nich wy no si nie ca³e 4%5. Jed na k¿e przed sta wio ne tam pro gno zy zak³adaj¹, 
¿e do ko ñca XX wie ku sprze da¿ bez po œred nia zwiê k szy siê po nad 10-kr otnie.
Pro fe sor P. Ko tler na wcze œniej wspo mnia nym se mi na rium mar ke tin gu w War sza -
wie po twier dzi³ obie gow¹ opi niê, i¿ mar ke ting bez po œred ni i pu blic re la tions roz -
wi jaj¹ siê znacz nie szyb ciej ni¿ inne for my pro mo cji. Cho dzi tu bo wiem o ni¿ szy 
koszt po zy ska nia klien ta t¹ me tod¹ wzglê dem in nych.

W dys try bu cji sie cio wej Mul ti Level Mar ke ting (MLM), gdzie ka ¿dy dys try -
bu tor jest sa mo dziel nym przed siê biorc¹, jako pierw sza roz po czê³a dzia³al noœæ fir -
ma Ca li for nia Vi ta mins jesz cze w 1934 r. Kil ka lat póŸ niej zmie ni³a na zwê na
Nu tri li te Food Sup ple ment Cor po ra tion, funk cjo nuj¹c da lej w sys te mie MLM.
W 1959 r. z fir my tej ode szli Ame ry ka nie ho len der skie go po cho dze nia Rich de
Vos i Jay van An del, a wraz z nimi dys try bu to rzy ich sie ci, tworz¹c w³asn¹ fir mê 
pod nazw¹ Am way6. Dzi siaj jest to naj wiê k sza kor po ra cja MLM na œwie cie, któ -
ra wpro wa dzi³a na ry nek po nad 400 pro duk tów opa trzo nych w³asnym zna kiem
fir mo wym, znanych w 80 kra jach œwia ta.

W Ja po nii kor po ra cja Am way uzy ska³a pierw sze miej sce pod wzglê dem dy na -
mi ki roz wo ju (3 tys. firm). W 1993 roku zna laz³a siê na dru gim miej scu po ro -
dzi mej Toy o cie pod wzglê dem wy so ko œci do cho dów. Na dwóch naj wiê k szych
ryn kach sprze da ¿y bez po œred niej — USA i Ja po nii — fir my tego ro dza ju roz pro -
wa dzaj¹ 35% wszyst kich ko sme ty ków. Nie mal taki sam udzia³ maj¹ na tam tych
ryn kach fir my sprze daj¹ce od ku rza cze.

W 1979 r. ame ry ka ñska Fe de ral Tra de Com mis sion (FTC) uzna³a dzia³al noœæ
go spo darcz¹ kor po ra cji Am way za le galn¹, sprzy jaj¹c tym sa mym dy na micz ne mu 
jej roz wo jo wi w la tach na stêp nych. War to przy oka zji za zna czyæ, ¿e w dru giej
po³owie lat 80. sys tem MLM za czê to wyk³adaæ ta k¿e na wy ¿ szych uczel niach.

Lata dzie wiê æ dzie si¹te XX wie ku to ta k¿e eks pan sja Am way na nowe ryn ki,
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zw³asz cza wschodz¹ce Eu ro py Œrod ko wej, Azji, Ame ry ki Œrod ko wej i Po³udnio -
wej. Obec nie z kor po ra cj¹ wspó³pra cu je po nad 500 firm, w tym kom pa nie te le fo -
nicz ne Sprint i MCI oraz ubez pie cze nio we (AL, Wil liams).

Œwia to we ob ro ty kor po ra cji Am way w la tach 1959—1997 s¹ przed sta wio ne na 
wy kre sie 1.

4. Mar ke ting sprze da ¿y bez po œred niej w Pol sce
na przyk³adzie Am way Pol ska

W Pol sce od nie daw na dzia³a Sto wa rzy sze nie Sprze da ¿y Bez po œred niej, któ re
oce nia, ¿e udzia³ tej fir my w han dlu na na szym ryn ku de ta licz nym wy no si nie -
ca³y 1% z dy na mik¹ wzro stu 10—15% rocz nie. Fir my sprze da ¿y bez po œred niej
opa no wa³y ok. 17% na sze go ryn ku ko sme ty ków.

Sprze da¿ bez po œred nia (direct mar ke ting) za po œred nic twem in dy wi du al nych
dys try bu to rów tworz¹cych sieæ (ne twork) lu dzi wspó³pra cuj¹cych i dziel¹cych siê 
do œwiad cze niem, wiedz¹ i in for ma cj¹ przed sta wio na zo sta nie na przyk³adzie fir -
my Am way Pol ska Sp. z o.o., cz³onka wy mie nio ne go wy ¿ej Sto wa rzy sze nia.

W dniu 18 XI 1992 roku roz po czê³a w Pol sce dzia³al noœæ spó³ka z ogra ni -
czon¹ od po wie dzial no œci¹ Am way Pol ska z sie dzib¹ w War sza wie.

Fir ma za trud nia 194 oso by i dys po nu je no wo cze snym sys te mem ³¹czno œci
z cen tral¹ w Ada (stan Mi chi gan USA). Kor po ra cja Am way ma w³asn¹ stro nê
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w In ter ne cie, któ ra stop nio wo jest uzu pe³nia na stro na mi afi lia cji z ca³ego œwia ta,
w tym od 1997 roku w³asn¹ stron¹ Am way Pol ska. W zor ga ni zo wa nym pierw -
szym po zio mie ³¹czno œci kom pu te ro wej dys try bu to rzy mog¹ za ma wiaæ pro duk ty
w hur tow niach z p³at no œci¹ kar ta mi Visa do sto so wa ny mi do po trzeb fir my przez
Bank Œl¹ski. W dru gim eta pie w naj bli¿ szych la tach to samo roz wi¹za nie bê dzie
do stêp ne dla po je dyn czych kon su men tów.

Cen tral ny ma ga zyn znaj du je siê w Prusz ko wie, sk¹d to wa ry s¹ roz pro wa dza ne 
do obiek tów lo kal nych i wie lu punk tów sprze da ¿y (War sza wa, Gda ñsk, Szcze cin, 
Kra ków, Wroc³aw, Po znañ, Ka to wi ce, £ódŸ). Dys try bu to rzy mog¹ od bie raæ pro -
duk ty oso biœ cie lub przez pocz tê, ale mo ¿li wa jest ta k¿e do sta wa wprost do
sprze daw ców. Kom pu te ro wy sys tem re je stra cji za mó wieñ i przep³ywu to wa rów
obej mu je wszyst kie fazy ci¹g³ego za opa trze nia. Ka ¿dy dys try bu tor jest nie za le -
¿nym przed siê biorc¹ i sa mo dziel nie po dej mu je de cy zje o sprze da ¿y. Co rocz nie
od na wia na jest umo wa z firm¹. Dys try bu tor nawi¹zuje kon takt ze spon so rem.
Roz po czê cie dzia³al no œci dys try bu to ra wy ma ga zg³osze nia dzia³al no œci w urzê -
dzie mia sta lub gmi ny. Po re je stra cji w sys te mie Re gon (GUS) zo bo wi¹zany zo -
sta je on do zg³osze nia dzia³al no œci w Urzê dzie Skar bo wym. Dys try bu tor jed no ra -
zo wo wy ku pu je tzw. pod sta wo wy ze staw han dlo wy za wie raj¹cy 5 pro duk tów
prze zna czo nych na pol ski ry nek wraz z li te ra tur¹ za wie raj¹c¹ in for ma cje s³u¿¹ce
po moc¹ w uru cho mie niu w³asne go biz ne su (Podrêcz nik biz ne su, Po rad nik praw -
ny i inne).

Spon sor, bêd¹c ak tyw nym dys try bu to rem, przy go to wu je pocz¹tkuj¹cych do
dzia³al no œci w opar ciu o w³asne do œwiad cze nie. Z 80 tys. dys try bu to rów 65 tys.
po sia da za re je stro wan¹ dzia³al noœæ han dlow¹ i us³ugow¹. Jej g³ów nym ce lem jest 
mak sy ma li za cja sprze da ¿y.

Sprze daw cy ku puj¹ pro duk ty fir my po ce nach hur to wych i maj¹ pra wo ich
sprze da ¿y z mar¿¹ de ta liczn¹. Na ogó³ nie prze kra cza ona 30%, lecz w prak ty ce
jest to nie wiê cej ni¿ 10—15%. Dru gi sk³ad nik do cho dów sprze daw cy to pro gre -
syw na pre mia (3—21%) od ob ro tów uzy ska nych przez gru pê osób, któ re po zy -
ska³ do wspó³pra cy. Gdy gru pa ta osi¹gnie okre œlo ny po ziom war to œci sprze da ¿y,
dzie li tê pre miê wed³ug wcze œniej usta lo nych za sad. Je œli li der utrzy ma ten wy nik 
przez kil ka mie siê cy, sta je siê dys try bu to rem bez po œred nim. Za do dat ko we wy ni -
ki jest wy na gra dza ny tzw. pre mi¹ kie row nicz¹.

Wszyst kie pro duk ty kor po ra cji prze zna czo ne na pol ski ry nek od po wia daj¹ wy -
ma ga nym nor mom. Po sia daj¹ nie zbêd ny atest PZH w War sza wie wraz z in struk -
cj¹ u¿y cia. Ak tu al nie na ryn ku znaj du je siê 250 pro duk tów, ale ofer ta jest sys te -
ma tycz nie po wiê k sza na. W ofer cie 38% sta no wi¹ œrod ki czy sto œci, 30% ko sme ty -
ki pie lê gna cyj ne i hi gie ny oso bi stej, 10% ko sme ty ki ko lo ro we, 10% ze sta wy na -
czyñ, 9% na tu ral ne go po cho dze nia pre pa ra ty wi ta mi no we oraz 3% tzw. ze sta wy
han dlo we (in for ma cje i li te ra tu ra szko le nio wa na te mat pro duk tów i sprze da ¿y)7.

Am way Pol ska w dniu 23 V 1997 r. pod pi sa³a kon trakt z ope ra to rem cy fro wej 
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te le fo nii ko mór ko wej Era GSM na dys try bu cjê apa ra tów i kart SIM. Koszt we jœ -
cia do sie ci Ne twork Mar ke ting (na zwa u¿y wa na za mien nie z sys te mem MLM)
jest nie wy so ki, gdy¿ sta no wi ekwi wa lent 60—70 USD. Plan mar ke tin go wy jest
na rzêdziem re ali za cji ce lów fir my i dys try bu to rów. Nie ogra ni cza to sa mo dziel no -
œci part ne rów, mog¹ na przyk³ad roz pro wa dzaæ pro duk ty in nych firm.

Rok fi nan so wy w kor po ra cji Am way roz po czy na siê 1 wrze œnia, a ko ñczy
31 sierp nia na stêp ne go roku. W pierw szym roku fi nan so wym spó³ka osi¹gnê³a ob -
ro ty w wy so ko œci 66,8 mln z³, a w ostat nim za mkniê tym 160 mln z³ (1996 r.). Ob -
ro ty spó³ki Am way Pol ska w la tach 1993—1997 przed sta wio ne s¹ na wy kre sie 2.

Zysk net to wy no si³ œred nio 10%. Do bu d¿ etu pa ñstwa wp³aco no 39,6 mln z³
po dat ku do cho do we go, 47 mln z³ po dat ku VAT, 33 mln z³ ce³. W przed siê bior -
stwie sto so wa ne s¹ (oprócz sys te mu pre mio wa nia) wy ró¿ nie nia (od zna ki i na gro -
dy) dla dys try bu to rów i spon so rin gu miê dzy na ro do we go.

5. Za ko ñcze nie

Zja wi skiem trwa³ym wspó³cze sne go ryn ku sta je siê po stê puj¹ca ato mi za cja
i zró¿ ni co wa nie. In stru men ty mar ke tin gu bez po œred nie go z sa mej isto ty przy sto -
so wa ne s¹ do wy szu ki wa nia i obs³ugi nisz ryn ko wych, czê sto de cy duj¹c o uzy -
ska niu prze wa gi kon ku ren cyj nej przez fir mê je sto suj¹c¹. Mo ¿li wo œci za sto so wa -
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nia no wo cze snej tech ni ki me dial nej i re kla my i ich mie rzal noœæ po zwa laj¹ na
szybk¹ we ry fi ka cjê i ra cjo na li za cjê po dej mo wa nych de cy zji, przy czy niaj¹c siê do 
pod no sze nia efek tyw no œci mar ke tin gu bez po œred nie go. Po nad to kon cep cja ta udo -
wad nia, ¿e war to trak to waæ kon su men ta jak „d³ugo ter mi now¹ in we sty cjê”, któ ra
w od po wied nim cza sie za owo cu je trwa³¹ wiê zi¹ i wzro stem zy sków fir my. D³ugi
okres re ali za cji ozna cza jed nak ¿mudn¹ dro gê zdo by wa nia za ufa nia klien tów po -
przez ró¿ no rod ne for my dzia³ania i ko mu ni ko wa nia. W prak ty ce ist nie je sil na
pre sja na osi¹ga nie szyb kich efek tów, a wiêc w krót kim cza sie. W kon fron ta cji
ze stra te gi¹ d³ugo ter mi now¹ bêd¹ po ja wiaæ siê ba rie ry i za gro¿e nia w upo -
wszech nia niu mar ke tin gu bez po œred nie go. Nie prze kre œla to jed nak fak tu, ¿e
prze obra ¿e nia wspó³cze sne go ryn ku, a w szcze gól no œci nowe ten den cje so cjo eko -
no micz ne wy ra Ÿnie go fa wo ry zuj¹. Po twier dza to w pe³ni przyk³ad fir my Am way 
w œwie cie i w Pol sce. 
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