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Strategiczne znaczenie badań konsumenckich w kreowaniu 
tożsamości marki 

We współczesnej gospodarce, uwarunkowanej procesami globalizacyjnymi, dy-
namicznym rozwojem technologii, wysokim poziomem intensywności działań kon-
kurencji oraz wielością wyborów dokonywanych przez konsumentów, kluczowe 
znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw ma wizerunek i siła marki1. Podstawowym 
narzędziem kreowania pożądanego wizerunku marki jest jej tożsamość. 

Określana przez właściciela marki tożsamość jest kompleksowym komunikatem 
wysyłanym przez sprzedawcę do potencjalnych odbiorców. Komunikat ten nie ogra-
nicza się jedynie do promocyjnej aktywności marki, ale jest rozumiany jako wszelkie 
działania związane i inicjowane przez markę, które mogą być interpretowane przez 
szeroko rozumiane grupy docelowe. W tym kontekście tożsamość marki determinuje 
strategię działania oraz dobór narzędzi i środków marketingowych  przydatnych w jej 
realizacji. Skutkiem odbioru tak przekazywanej tożsamości jest subiektywny wize-
runek marki2. Mimo że tożsamość przekazuje odbiorcy ściśle określone informacje, 
to jednak percepcja tych danych przez potencjalnych klientów może być odmienna. 
Uwarunkowane jest to różnicami w  predyspozycjach intelektualnych, w zaintere-
sowaniach i przekonaniach grupy docelowej. Konsumenci mają własne hierarchie 
wartości i preferencje zgodne z normami środowiska kulturowego, w którym żyją. 

Tożsamość marki może być definiowana na podstawie różnych modeli wykorzy-
stywanych w praktyce gospodarczej (Pryzmat tożsamości Kapferera3, Brand DNA4, 
The Brand Code5, Bull’s Eye6). Niezależnie od przyjętego modelu wyróżnia się klu-
czowe elementy, które konstytuują tożsamość marki. Należą do nich: wartości i oso-
bowość marki, korzyści funkcjonalne i emocjonalne, które marka zapewnia swoim 
odbiorcom wraz z uzasadnieniem ich wiarygodności. Podstawowym celem modeli 
tożsamości marki jest budowanie związków i relacji z klientami. Takie ujęcie impli-

1  J. Kunde, Unique Now... or Never: the Brand Is the Company Driver in the New Value Economy, Financial Times, 
Prentice Hall, London 2002, s. 17.
2  J. Kall, Silna marka, PWE, Warszwa 2001, s. 25.
3  J.N. Kapferer, Strategic Brand Management, The Free Press, New York 1992, s. 387.
4  C. Chapman, S. Tulien, Brand DNA. Uncover Your Organization’s Genetic Code for Competitive Advantage, 
iUniverse, Bloomington 2010, s. 648-945.
5  T. Gad, 4-D Branding, Prentice Hall, London 2001, s. 104.
6  http://www.b2binternational.com [02.04.2012].
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kuje odwołania do koncepcji psychologicznych w formułowaniu tożsamości marki 
przy wykorzystaniu metod personifikacji.  

W koncepcjach psychologicznych wartości i osobowość ludzi są najbardziej trwa-
łym elementem, w niewielkim stopniu podatnym na zmiany otoczenia oraz sytuacji. 
Wartości wyznawane przez konsumentów reprezentują trwałe przekonania, że pewne 
sposoby zachowania są bardziej pożądane od innych. Często tworzą strukturę zwaną 
systemem wartości i determinują przekonania i zachowania konsumentów7. Cechy 
osobowości podobnie jak wartości mają istotne znaczenie na poziomie ogólnym za-
chowań konsumentów i nie podlegają zmianom w zależności od sytuacji8.

Podobnie w modelach tożsamości marki, jej wartości i osobowość powinny mieć 
charakter trwały i niezmienny. W długiej perspektywie zapewnia to marce spójny roz-
wój, mimo zmienności warunków otoczenia marketingowego czy potencjału przedsię-
biorstwa. Dobrze zdefiniowane wartości i osobowość marki umożliwiają jej elastycz-
ny rozwój bez utraty rozpoznawalności i wiarygodności w świadomości odbiorców. 
Stanowią zatem fundament marki zarówno w aspekcie wyboru strategii działania, do-
boru instrumentów marketingowych, jak i wyznaczania kierunków rozwoju. 

Jednak punktem wyjścia w opracowaniu poszczególnych elementów tożsamości 
marki zawsze powinno być odwołanie do potrzeb, oczekiwań i wartości grup docelo-
wych. Nie sposób bowiem  sformułować wartości marki, jeśli nie poznamy wartości 
istotnych dla klientów. Tylko wtedy marka będzie miała potencjał do kreowania swo-
jej siły, jeśli wartości przez nią reprezentowane będą zgodne z wartościami wyzna-
wanymi przez grupę docelową. Podobne zależności determinują osobowość marki, 
która powinna odwoływać się do cech osobowości dominujących lub pożądanych 
w grupie docelowej. W tym kontekście poznanie klientów ma strategiczne znaczenie 
dla kreowania tożsamości marki (schemat 1). 

Takie podejście jest zgodne z podstawowymi założeniami koncepcji marketingu, 
która koncentruje się na poznaniu, zdefiniowaniu i zaspokajaniu potrzeb grup docelo-
wych9. Naukowcy i praktycy życia gospodarczego nie mają wątpliwości co do wyko-
rzystania badań konsumenckich w procesie zarządzania marką, a w szczególności de-
finiowania jej tożsamości. Dylematy pojawiają się w obszarze zakresu i formy badań. 
Klasyczne podejście koncentruje się na poznaniu zachowań nabywców w procesie 
zakupu marki. Powszechnie bada się zatem poziom świadomości i znajomości marki, 
nabycie marki mierzone ostatnimi zakupami, wizerunek marki w świadomości grup 
docelowych. Natomiast konsumenci charakteryzowani są przede wszystkim na pod-
stawie zmiennych demograficznych. Tymczasem zachowania współczesnych nabyw-
ców powinny być analizowane przede wszystkim przez pryzmat ich cech psycho-
graficznych czy behawioralnych. W tym kontekście kluczowe jest pytanie nie tylko, 

7  M. Rokeach, The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.
8  H.H. Kassarjian, Personality and consumer behavior: a review, „Journal of Marketing Research” 1971, nr 8,  
s. 410-418.
9  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 38.
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kto kupuje i co kupuje, ale przede wszystkim dlaczego konsumenci dokonują takich, 
a nie innych wyborów marek. Tak sformułowane pytanie badawcze jest istotne ze 
względu na fakt, że konsumenci w gospodarce wolnorynkowej funkcjonują w prze-
strzeni gospodarczej, zapewniającej coraz większy wybór dóbr i usług. Wielość wy-
boru jest konsekwencją globalizacji i zamożności konsumentów. Paradoksalnie zbyt 
duży wybór marek obniża poziom satysfakcji klientów i prowadzi do pojawienia się 
stanów niepokoju, lęku i niepewności10. W tym kontekście wnikliwe rozpoznanie po-
trzeb i oczekiwań konsumentów oraz ich obaw może stanowić ważne źródło inspira-
cji w kreowaniu tożsamości marki.

Zmienia się także podejście badaczy i menedżerów marki do zakresu badań. 
Oprócz procesu wyboru i zakupu marki równie ważny okazuje się etap jej doświad-

10  M. Lepper, When Choice Is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?, „Journal of Personality 
and Social Psychology” 2000, nr 79, s. 995-1006; B. Schwartz, The paradox of choice, HarperCollins Publishers, 
New York 2004, s. 19.

Schemat 1
Przedmiot badań konsumenckich niezbędnych do zdefiniowania  

tożsamości marki

Źródło: Opracowanie własne.



KONSUMPCJA I ROZWÓJ NR 2/201230

czania w fazie konsumpcji czy użytkowania. Determinuje on bowiem przyszłe posta-
wy konsumenta wobec marki.

Inną przesłanką wzrostu znaczenia badań konsumenckich w definiowaniu toż-
samości marki są trendy globalizacyjne, które z jednej strony powodują ujednolice-
nie postaw, potrzeb i oczekiwań odbiorców, z drugiej zaś pobudzają indywidualizm 
konsumentów. W wielu obszarach życia konsumenci doceniają i afirmują kreatyw-
ność, nonkonformizm i odmienność od powszechnie przyjętych standardów. Chcą 
się wyróżnić, ale w ramach obowiązujących wzorców konsumpcji. Sprzeczne po-
trzeby konsumentów w obszarze konformizmu i indywidulaizmu sprawiają, że coraz 
trudniej zdefiniować ich oczekiwania. Wyrazem dostosowania się do dualizmu w za-
chowaniach nabywców jest koncepcja masscustomisation. W marketingu koncepcja 
ta odnosi się do indywidualizacji na masową skalę. Przykładem tego typu działania 
jest marka iPhon, która pozwala klientom na stworzenie własnego zestawu aplikacji 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb jednostki. Każdy produkt tej marki jest 
spersonalizowany. Przyjęcie koncepcji indywidualizacji na masową skalę ma swój 
wyraz w tożsamości marki.

Efektywne dotarcie do grupy docelowej i zaspokojenie jej zidywidualizowanych 
potrzeb przyczynia się do budowania lojalności wobec marki.  Zaangażowani w mar-
kę, lojalni klienci w globalnej gospodarce stanowią źródło względnie trwałej prze-
wagi konkurencyjnej, a także jeden z kluczowych elementów kapitału marki11. Zatem 
poznanie ich potrzeb i motywów zachowań ma strategiczne znaczenie w procesie 
zarządzania marką, gdyż pozwala na projektowanie tożsamości marki zgodnie z ich 
oczekiwaniami. Zgodność marki na poziomie potrzeb i wartości wyznawanych przez 
konsumentów przyczynia się do poprawy jej wiarygodności w świadomości odbior-
ców i buduje zaufanie do marki.

Postmodernizm w zachowaniach nabywców to kolejny obszar odwołań determi-
nujący potrzebę głębokiego poznania konsumentów. Ważnym aspektem zachowań 
postmodernistycznych jest wielość ról pełnionych przez konsumentów i pluralizm 
stylów. Efektem jest indywidulaizacja potrzeb i postaw nie tylko w ramach grup kon-
sumentów, ale także w odniesieniu do sytuacji, kategorii produktu czy danej marki12. 
Takie zachowania wymagają wypracowania i przyjęcia nowych metod badawczych, 
które usprawnią proces zarządzania marką. 

Współczesne badania powinny koncenrtować się na poznaniu motywów zacho-
wania konsumentów, tak by stanowić ważne źródło informacji przydatne w formu-
łowaniu tożsamości marki. Zdefiniowanie motywów działań konsumentów wymaga 
nie tylko uwzględnienia przesłanek racjonalnych, ale także dotarcia i poznania sfery 

11  D.A. Aaker, Building Strong Brands, The Free Press, New York 1996, s. 15.
12  A. Berner, C.L. Van Tonder, The Postmodern Consumer: Implications of Changing Customer Expectations for 
Organisation Development in Service Organisations, „Journal of Industrial Psychology”2003, nr 29(3), s. 1-10.
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emocjonalnej13. Odpowiedzią na zmiany zachowań nabywców w kontekście zamien-
ności otoczenia są badania zmierzające do określenia tzw. consumer insight14.

Consumer insight jest definiowany jako syntetyczny opis postaw, poglądów i war-
tości wyznawanych przez grupę docelową marki. Sformułowanie consumer insight 
przyjmuje postać indywidualnej wypowiedzi konsumentów, najczęściej w formie cy-
tatu. Insight można odkryć wsłuchując się w bezpośrednie wypowiedzi konsumentów 
bądź pośrednio, obserwując i analizując ich postawy i zachowania. Prezentowane 
w wypowiedzi konsumentów wartości, postawy i poglądy stanowią cenne wskazówki 
dla określenia podstawowych elementów tożsamości marki: wartości i osobowości 
(tablica 1). Podstawą zdefiniowania tożsamości marki może być więcej niż jeden 
consumer insight. Uzależnione jest to od kategorii produktu, funkcjonalności marki 
oraz złożoności grupy docelowej.

Tablica 1 
Przykład wykorzystania consumer insight w projektowaniu tożsamości marki

Consumer insight Wartości marki Osobowość marki

„Dla mnie w życiu ważna jest harmonia 
i uporządkowanie. 
Jeśli mój dom jest czysty, mogę odpoczywać 
i cieszyć się bliskością z moją rodziną, 
rozwijać moje zainteresowania“

równowaga życiowa,
poczucie spełnienia, 
przyjemność, 
wygodne życie

profesjonalista, 
pomocny, 
przyjacielski

Źródło: Opracowanie własne.

Źródłem inspiracji do poszukiwania consumer insight mogą być zwyczaje i rytu-
ały klientów związane z konsumpcją lub użytkowaniem marki czy kategorii. Ważne 
jest tu uwzględnienie w procesie badawczym wszystkich etapów i czynności z tym 
związanych. Jeśli konsumpcji lub użytkowaniu towarzyszą inne marki, należy je tak-
że uwzględnić w prowadzonych analizach. Kolejnym obszarem poszukiwań consu-
mer insight mogą być niespełnione potrzeby konsumentów, wynikające bądź z wad 
i problemów marek konkurencyjnych, bądź z ograniczeń technologicznych lub men-
talnych możliwości zaspokojenia potrzeby. Także powszechne przekonania i postawy 
konsumentów mogą stanowić źródło inspiracji do formułowania tożsamości marki. 
Podobnie jak nowe trendy i możliwości ich upowszechnienia wśród konsumentów. 

W definiowaniu consumer insight niezbędne jest zastosowanie szczególnych 
procedur badawczych. Kluczowe znaczenie ma tu triangulacja, jako metoda mająca 

13  D. Florin, B. Callen, M. Pratzel, J. Kropp, Harnessing the power of consumer insight, „Journal of Product & Brand 
Management” 2007, nr 16/2, s. 76.
14  W artykule używa się  anglojęzycznego określenia terminu, ponieważ termin ten jest powszechnie stosowany 
w praktyce gospodarczej. Ponadto próby poszukiwania polskojęzycznego odpowiednika nie oddają w pełni istoty 
terminu consumer insight.
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zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań poprzez ograniczenie błędu pomia-
ru. Triangulacja w tym przypadku najczęściej dotyczy łączenia metod ilościowych 
i jakościowych. W obszarze badań ilościowych rekomendowane jest podejście no-
motetyczne skoncentrowane na badaniu stosunkowo dużych grup ludzi, co umożli-
wia formułowanie ogólnych wzorców zachowań i postaw. Zakłada się tu, że grupy 
odbiorców marki stanowią zbiór jednostek o podobnych cechach. Badania ilościowe 
powinny być jednak zawsze uzupełniane badaniami jakościowymi – idiograficznymi, 
które koncentrują się na analizie ludzkich zachowań w pogłębionych studiach jed-
nostkowych przypadków15.

W kontekście poszukiwania consumer insight (w ramach badań idiograficznych) 
szczególne znaczenie mają badania etnograficzne. Etnografia jest jedną z metod ob-
serwacyjnych, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na popularności w wielu ob-
szarach badawczych16, w tym także w odniesieniu do optymalizacji strategii marki. 
Główną metodą wykorzystywaną w etnografii jest obserwacja uczestnicząca, która 
może być wzbogacana prowadzeniem pogłębionych wywiadów (najczęściej typu 
Individual Depth Interview – IDI) lub analizą dokumentów zakupów dokonywanych 
przez konsumentów. Etnografia reprezentuje ujęcie holistyczne i ma charakter in-
dukcyjny, tzn. na podstawie wielu jednostkowych obserwacji można sformułować 
ogólne zasady i wzorce postępowania konsumentów. Metoda ta pozwala na wnikliwą 
analizę zachowań nabywców17 i tym samym może stanowić cenne źródło informacji 
w poszukiwaniu counsumerinsight. 

Podstawowym atutem badań etnograficznych jest prowadzenie badania w natu-
ralnym środowisku respondenta poprzez uczestniczenie w jego codziennym życiu. 
Bezpośredni i stosunkowo długotrwały kontakt badacza z respondentem sprzyja do-
tarciu do spontanicznych, niejednokrotnie głęboko ukrytych motywów zachowań. 
Badania etnograficzne koncentrują się zatem nie tylko na dotarciu do sfery kognityw-
nej respondentów, ale także afektywnej, związanej z mechanizmami socjo-kulturo-
wymi. W efekcie uzyskane wyniki są bardziej wiarygodne i uwzględniają zachowania 
nabywców w konkretnej sytuacji. Jednocześnie prowadzenie badania w naturalnym 
środowisku wymaga od badacza elastyczności i kreatywności w doborze metod do-
stosowanych do indywidualnego przypadku. Uzyskane w ten sposób wyniki badań 
są mniej usystematyzowane, ale dają obraz szczegółowych uwarunkowań zachowań 
nabywców18. Celem badania etnograficznego jest sformułowanie na podstawie ze-
branych informacji zestawu wartości, przekonań i charakterystycznych postaw grupy 
docelowej19. Postawy konsumentów powinny być rozpatrywane nie tylko w kontek-
ście konkurencyjnym (postawy konsumentów wobec różnych marek tej samej ka-

15  T. Malim, A. Birch, A. Wadeley, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1994. 
16  D. Kelly, M. Gibbons, Ethnography: The good, the bad and the ugly, „Journal of Mediacal Marketing” 2008,  
nr 8, s. 279.
17  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 316.
18  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 162.
19  M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 19.
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tegorii produktów), ale przede wszystkim w szerszym aspekcie – odwołującym się 
do wszelkich możliwych alternatyw zaspokojenia potrzeb konsumentów20. Cechą 
charakterystyczną badań etnograficznych jest formułowanie wniosków przy wyko-
rzystaniu triangulacji, na podstawie wielu źródeł informacji. Jednak celem nie jest 
tu uzyskanie konwergencji interpretacyjnej, ale wygenerowanie różnych perspektyw 
i kontekstów determinujących zachowanie konsumentów. W ten sposób uzyskuje się 
względnie pełen obraz postaw, wartości i oczekiwań konsumentów wobec marki i jej 
kategorii produktu21. Badania etnograficzne zmierzają także do wyjaśnienia, w jaki 
sposób tworzą się konstrukty zachowań konsumentów na podstawie doświadczania 
marki. Wykraczają one zatem poza sferę samego procesu wyboru i zakupu, dowo-
dząc, że cennym źródłem kształtowania postaw konsumentów jest samo użytkowanie 
czy konsumpcja marki22.

Podstawową wadą badania etnograficznego są wysokie koszty, które wynikają 
z indywidualnego i uważnego procesu badawczego skoncentrowanego na jednost-
ce. Prowadzenie tego typu badań wymaga szczególnych kompetencji badacza, co 
również ma swoje odzwierciedlenie w budżecie. Kolejnym zagrożeniem jest wysoki 
poziom ryzyka utożsamiania się badacza z respondentami. Poznanie potrzeb, postaw 
i motywów konsumentów wymaga niejednokrotnie stałego, bezpośredniego kontaktu 
z respondentami. Tym samym poziom zaangażowania badacza w proces badawczy 
jest bardzo wysoki, co może prowadzić do zakłócenia obiektywizmu obserwacji, opi-
sów i wniosków końcowych. 

Zatem kluczowe dla zdefiniowania consumer insight są: wiedza, doświadczenie 
i umiejętności badacza. Głębokie wejście w sferę potrzeb, wartości i obaw respon-
dentów wymaga twórczego podejścia i odejścia od schematów myślowych i ustruk-
turalizowanych formuł badawczych. W tym kontekście ważne są wiedza psycho-
logiczna i socjologiczna oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także 
elastyczność i empatia w procesie badawczym. Badacz powinien cechować się intu-
icją, empatią i wrażliwością w procesie komunikacji, co w połączeniu z wiedzą skut-
kować powinno wyższym poziomem zdolności do zadawania nieschematycznych 
i niestandardowych pytań23. 

Potrzeba stosowania tak pogłębionych i kompleksowych badań, łączących różne 
techniki i metody w definiowaniu consumer insight, wynika z niewielkiego poziomu 
samoświadomości konsumentów. Dotarcie do ukrytych motywów wyborów, wyzna-
wanych wartości i postaw wymaga zastosowania metody triangulacji. 

20  D. Florin, B. Callen, M. Pratzel, J. Kropp, Harnessing the power..., op. cit., s. 77.
21  E.J. Arnould, M. Wallendorf, Market-Oriented Ethnography: Interpretation Building and Marketing Strategy 
Formulation, “Journal of Marketing Research” 1994, nr 31, s. 484-504.
22  D. Florin, B. Callen, M. Pratzel, J. Kropp, Harnessing the power…, op. cit., s. 80.
23  M. Karwowski, Poszukiwanie consumer insight jako działalność kreatywna. Perspektywa psychologii twórczości, 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Wisła, 4-7 marca 2004.
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Traktując poszukiwanie consumer insight jako działanie kompleksowe, zmierza-
jące do zdefiniowania kluczowych dla grupy docelowej potrzeb, postaw i oczekiwań, 
podkreśla się, że jest to wieloetapowy proces odkrywania, a nie kreowania rzeczy-
wistości. Proces ten zmierza do lepszego i głębszego poznania grupy docelowej nie 
tylko w kontekście danej marki, ale także w ujęciu kategorii produktowej, do której 
marka należy, oraz  w odniesieniu do konkurencji substytucyjnej24.

W procesie definiowania tożsamości marki na podstawie consumer insight należy 
zwrócić uwagę na zagrożenia związane z nadmiernym wartościowaniem znaczenia 
postaw i potrzeb konsumentów. Poszukiwanie consumer insight pochłania niekiedy 
więcej uwagi menedżerów niż formułowanie samej strategii marki. Zbytnie przywią-
zanie do tej koncepcji może prowadzić także do powielenia schematów funkcjonu-
jących w świadomości konsumentów25. Tymczasem formułowanie tożsamości marki 
jest procesem kreatywnym, wymagającym twórczego podejścia i uwzględnienia rów-
nież innych aspektów otoczenia marki. 

Reasumując, należy podkreślić, że podstawą formułowania tożsamości marki jest 
prawidłowe zdefiniowanie wartości, postaw i potrzeb konsumentów ujętych w tzw. 
consumer insight. Consumer insight umożliwia określenie podstawowych elemen-
tów tożsamości marki, do których należą wartości i osobowość marki oraz korzyści 
dla konsumentów. Warunkiem prawidłowego sformułowania consumer insight jest 
kompleksowe wykorzystanie dostępnych metod badawczych, zarówno ilościowych 
jak i jakościowych. Szczególnie przydatne w procesie definiowania tożsamości mar-
ki są badania wykorzystujące metody etnograficzne i pogłębione studia jakościowe, 
eksplorujące styl życia i rytuały konsumentów. Budowanie tożsamości marki na wy-
nikach badań konsumenckich sprawia, że koncepcja marki jest bardziej wiarygodna, 
a tym samym ma większy potencjał do kreowania lojalności konsumentów.
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Streszczenie

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek konstytuujących strategiczną rolę 
badań konsumenckich oraz metod i technik przydatnych w kreowaniu tożsamości 
marki. Podkreśla się, że zdefiniowanie podstawowych elementów tożsamości mar-
ki (bez względu na przyjęty model opracowania) wymaga wnikliwego rozpoznania 
wartości, postaw i potrzeb grupy docelowej. Owe wartości, postawy i potrzeby ujmu-
je się w tzw. consumer insight. Właściwe sformułowanie consumer insight wymaga 
odrębnego podejścia do realizacji badań marketingowych. Wzrasta znaczenie trian-
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gulacji na poziomie typów i technik badawczych, w celu poznania możliwie szero-
kiego spektrum motywów zachowań konsumentów. Wskazuje się także na przydat-
ność badań etnograficznych w definiowaniu tożsamości marki. Badania te są cennym 
źródłem informacji, które ze względu na sposób ich pozyskania podnoszą poziom 
wiarygodności marki.
Słowa kluczowe: consumer insight, badania konsumenckie, tożsamość marki, bada-
nia etnograficzne.
Kody JEL: C90, M31

Strategic Importance of Consumer Research in Creating 
Brand’s Identity

Summary

An objective of the publication is to point out to the premises constituting the 
strategic role of consumer research as well as methods and techniques useful in crea-
tion of the brand image. There is emphasised that definition of the basic elements of 
brand identity (irrespective of the adopted development model) requires an insight 
in values, attitudes and needs of the target group. Those values, attitudes and needs 
are denoted as the co-called consumer insight. The proper formulation of consumer 
insight requires a discrete approach to marketing research accomplishment. There is 
growing the importance of triangulation at the level of research types and techniques, 
in order to recognise as wide spectre of consumers’ behaviour motives as possible. 
The author also indicates the usefulness of ethnographic research in definition of the 
brand identity. That research is a valuable source of information, which, considering 
the way of their acquisition, raise the level of brand credibility.
Key words: consumer insight, consumer research, brand identity, ethnographic research.
JEL codes: C90, M31


