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CZYM JEST CSR?

• Społeczna odpowiedzialność to dobrowolne przyjęcie 
przez firmę strategii uwzględniającej społeczne, 
etyczne i ekologiczne aspekty w jej działalności 
gospodarczej. 

• CSR opiera się na postrzeganiu wszystkich 
interesariuszy (m.in. pracowników, klientów, 
akcjonariuszy, dostawców, społeczności lokalnej oraz 
władz) jako partnerów, na prowadzeniu z nimi 
otwartego i uczciwego dialogu oraz na uwzględnieniu 
w działaniach firmy ich potrzeb. 

• Społeczna odpowiedzialność nie jest tylko filantropią 



CZYM JEST CSR?

• Strategia zarządzania, która pozwala minimalizować 
ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie firmy 
w długim okresie, 

• Umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki 
sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w 
społeczeństwo i jednocześnie minimalizować 
negatywne skutki działalności 

• Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki 
firma na co dzień traktuje uczestników procesu 
rynkowego (czyli swoich interesariuszy): klientów i 
partnerów biznesowych, pracowników, społeczność 
lokalną.



• CZEMU FIRMY WCHODZĄ W 

DZIAŁANIA CSR?

• JAKIE MAJĄ Z TEGO KORZYŚCI?

• JAKIE SĄ KOSZTY I WADY 

WCHODZENIA W CSR?



Korzyści z CSR

• poprawa wizerunku firmy

• wzrost zaufania do firmy

• poprawa relacji z interesariuszami

• akceptacja ze strony władz lokalnych, społeczności 
lokalnych, liderów opinii publicznej 

• pozyskiwanie partnerów i klientów, którzy przywiązują 
wagę do działań CSR oraz wzmocnienie ich lojalność

• wzrost sprzedaży/zysków – długofalowo

• ograniczenie sytuacji kryzysowych np. związanych z 
pozwami do sądu, karami za zanieczyszczanie 
środowiska, podejmowaniem zbytniego ryzyka



Korzyści z CSR

• wzrost konkurencyjności firmy dzięki uruchomieniu 
różnych zasobów wykorzystywanych w projektach 
CSR

• podniesienie motywacji pracowników oraz ich 
identyfikacji z wartościami firmy

• kreowanie wizerunku firmy jako dobrego i społecznie 
odpowiedzialnego pracodawcy, co pomoże 
przyciągnąć najlepszych pracowników

• prestiż - przynależność do organizacji skupiających 
firmy społecznie odpowiedzialne np. FOB 

• możliwość powoływania się na swoje działania CSR w 
PR



Potencjalne wady CSR

• niepewność korzyści

• trudna niemierzalność efektów CSR

• ryzyko niepowodzenia

• brak natychmiastowych efektów

• wciąż słaba świadomość społeczna wagi CSR

• trudność w wyborze adresata działań

• zbyt małe zainteresowanie mediów nagłaśnianiem CSR

• konieczność długofalowego zaangażowania środków

• zła diagnoza, złe/nieadekwatne planowanie

• brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego  osób  

wdrażających koncepcje CSR



Koszty wchodzenia w CSR

• nakłady finansowe (akcja/projekt, 

pracownicy/dodatkowe zatrudnienie, 

podwykonawcy)

• badania rynku/konsumentów

• marketing

• opracowanie strategii 

• przestrzeganie wyższych standardów 

pracy/produkcji



Jak można przebić się z reklamą?

• Wysokie Share of voice –

• miara intensywności kampanii reklamowej – oznacza 
udział reklam danego produktu w stosunku do reklam 
innych produktów z tej kategorii. 

• Np. jaki % reklam telekomunikacyjnych w danym 
okresie stanowiły reklamy marki Plus

• W internecie Oznacza stosunek ilości emisji reklamy 
do oglądalności strony, na której jest wyświetlana

• Wadą są bardzo wysokie koszty 



Jak można przebić się z reklamą?

• Stworzenie bardzo fajnej reklamy, którą ludzie 
oglądają po wiele razy z przyjemnością np. spoty 
kabaretu Mumio jako reklamy Plusa, a nawet będą 
wysyłać znajomym (marketing wirusowy)

• Wykorzystanie bardzo nowatorskiej metody, która 
wzbudzi zainteresowanie. Najlepiej, gdy ludzie nie od 
razu dowiedzą się, że to jest reklama np. kampania 
Heyah 

• Skorzystać z innych narzędzi promocji np. PR,



Filantropia strategiczna

• Filantropia (gr. philanthropia: phileo - kocham i 
anthropos - człowiek) oznacza dobroczynność, 
udzielanie pomocy potrzebującym 

• Model filantropii strategicznej – M.Porter, M.Kramer, 
Firma angażuje się w inicjatywy zaangażowania 
społecznego, stara się przyczyniać do rozwiązywania 
społecznych problemów. Motywacją do działań CSR 
są cele wizerunkowe. 

• W warunkach gospodarki opartej na wiedzy oraz 
globalnej konkurencji społeczne i ekonomiczne cele 
przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i 
wspierają. 



Filantropia strategiczna

• Jest to długofalowa strategia zorientowana na 
poprawę kontekstu konkurencyjnego firmy

Polega na:

• wykorzystywaniu posiadanych przez przedsiębiorstwo 
umiejętności w rozdysponowaniu środków pieniężnych 
na cele dobroczynne; 

• spożytkowaniu wiedzy i wrażliwości pracowników w 
działalności filantropijnej przedsiębiorstwa; 

• budowaniu, dzięki filantropii, pozytywnych relacji z 
otoczeniem zewnętrznym; 

• mobilizowaniu i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w rozwiązywaniu palących problemów 
społecznych.



DEFINICJE MARKETINGU

• Zbiór czynności wspierających sprzedaż 
wyrobów i usług, wykonywany różnymi 
metodami, technikami oddziaływania na 
nabywcę.

• Rolą marketingu jest wyczuwanie nie 
zaspokojonych potrzeb ludzi oraz tworzenie 
nowych, atrakcyjnych rozwiązań. 

• Istota marketingu sprowadza się do: 
– podporządkowania wszystkich działań w sferze 

produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego 
nabywcy 

– pobudzaniu i rozwijaniu jego potrzeb.



DEFINICJE MARKETINGU

Wg Kotlera: 

• jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i 

oferowania z zyskiem produktów posiadających 

wartość dla klienta. Określa, które segmenty rynku, 

przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz 

projektuje i promuje produkty i usługi. 

• proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu 

konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego 

potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, 

oferowanie i wymianę posiadających wartość 

produktów



DEFINICJE MARKETINGU

• Wg Ray’a Corey’a na marketing składają się te 

wszystkie działania, za pomocą których 

przedsiębiorstwo przystosowuje się do otoczenia –

w sposób twórczy i zyskowny.



MARKETING MIX – 4 P

McCarthy spopularyzował 4-czynnikową klasyfikację 

narzędzi marketingowych:

1. Price (cena) – polityka cenowa, rabaty, warunki 

płatności

2. Product (produkt) – asortyment, jakość, marka, 

opakowanie, usługi.

3. Place (dystrybucja) – kanały dystrybucji oraz  

rozwiązania logistyczne

4. Promotion (promocja) – reklama, PR, merchandising



MARKETING MIX – 7 P

1. Price (cena)

2. Product (produkt)

3. Place (dystrybucja)

4. Promotion (promocja)

5. People (ludzie) - personel obsługujący, klient, inni nabywcy

6. Process (proces) - przebieg świadczenia usługi od 
zainteresowania klienta, poprzez informację, sprzedaż i 
obsługę posprzedażową

7. Physical evidence (świadectwo materialne) - są to 
wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, 
meble, wyposażenie techniczne, ulotki itp.), które dla 
klientów są dowodem jakości danej usługi



MARKETING MIX – 4 C

• W 1990 roku Robert Lauterborn stwierdził, że 
klasyczna formuła koncentruje się na punkcie widzenia 
przedsiębiorstwa, podczas gdy w marketingu 
ważniejsze od opisu sytuacji oczami firmy jest ujęcie z 
perspektywy klienta. 

Zaproponował więc, formułę czterech „C":

1. Customer value - wartość dla klienta (4P produkt) 

2. Cost - koszt jaki ponosi klient (4P cena)

3. Convenience - wygoda nabycia (4P dystrybucja) 

4. Communication - komunikacja z rynkiem (4P 
promocja)



AIDA

AIDA — anglojęzyczny termin używany w marketingu na określenie 
zestawu kolejnych reakcji klienta wobec produktu. 

• A — Attention (uwaga) — przyciągnięcie uwagi klienta do 
produktu.

• I — Interest (zainteresowanie) — zainteresowanie klienta 
właściwościami produktu.

• D — Desire (pożądanie) — przekonanie klienta, że produkt jest 
mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby.

• A — Action (działanie) — właściwe przekonywanie klienta do 
zakupu tego właśnie produktu.

Obecnie niektórzy dodają jeszcze jedną literę:

• S — Satisfaction (satysfakcja) — usatysfakcjonowanie klienta, co 
spowoduje, że znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym.



ATL i BTL

• Wyodrębnienie tych grup wiąże się ze sposobem 

wynagradzania agencji reklamowych. Przy 

kampaniach ATL agencja reklamowa otrzymuje po 

prostu procent od czasu antenowego lub 

powierzchni reklamowej, natomiast przy BTL –

stosuje narzut na koszty lub pobiera stałą opłatę. 

Dawniej agencje przy rozliczaniu wpisywały w górnej 

części faktury pozycje związane z kampaniami ATL, 

w dolnej – te dotyczące kampanii BTL. Części 

faktury oddzielano poziomą kreską, stąd dzisiejsze 

określenia – „ponad linią” i „pod linią”.



ATL

• (ang. Above The Line - pol. powyżej linii) 

• oznacza strategię działań marketingowych 

prowadzonych w mediach tradycyjnych typu 

telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna 

(ang. outdoor), reklama wewnętrzna (ang. indoor)



BTL

• (ang. below the line) – działania reklamowe 

niebędące reklamą w środkach masowego 

przekazu, skierowane do konkretnego klienta 

(konsumenta) i detalistów  

• materiały promocyjne, ulotki i katalogi, internet, 

listy reklamowe - direct mail, product 

placement oraz POS (ang. point of sales) lub 

POP (ang. point of purchase). 



Ambient marketing

• Wszelkie formy marketingu niestandardowego. W 
zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są 
to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, 
trendsetting, a także takie formy marketingu 
internetowego jak buzz marketing (marketing szeptany), 
e-mail marketing, także reklama na środkach 
komunikacji miejskiej (taxi, autobusy, tramwaje, metro), 
na przystankach, cały outdoor oraz indoor (np. reklama 
w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).

• Ambient media są to niestandardowe, jednorazowe 
realizacje marketingowe, łączące dziedziny ATL i BTL.

• Są to często działania drogie, wymyślane przez agencje, 
a nie tak spontaniczne, jak guerilla marketing.



Marketing partyzancki

• (ang. guerrilla marketing) – forma marketingu zbliżona do 

marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i 

usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w 

zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na 

murach prezentujące daną markę czy vlepki.

• W tej technice stosuje się zarówno niekonwencjonalne, 

mające przykuć uwagę środki, jak również 

niekonwencjonalne treści, np. widok krwi, drastycznych 

scen itp. Informacja o produkcie czy usłudze, podobnie jak 

w marketingu wirusowym, może dalej rozchodzić się w 

postaci plotki oraz dalszych przekazów informacji drogami 

niekonwencjonalnymi.



Marketing partyzancki

• Na początku guerilla marketing był pomysłem 
adresowanym do małych i średnich przedsiębiorców. 
Pozwalał im z powodzeniem konkurować nawet z 
dużo silniejszą konkurencją, na co, korzystając z 
klasycznych kanałów komunikacji, nie mieliby 
najmniejszych szans. 

• Głównym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności tej 
formy promocji są dużo niższe koszty. Jednak 
ogromnym uproszczeniem byłoby uznanie za guerilla 
marketing każdej taniej akcji marketingowej.

• Ten marketing opiera się na pomyśle, a nie wysokości 
budżetu.



Marketing szeptany = buzz marketing

• Ang. whisper marketing, word of mouth marketing = 
WOM. 

• Są to działania marketingowe mające za zadanie 
dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy za 
pośrednictwem bezpośredniego "spontanicznego" 
przekazu ustnego. Innymi słowy jest to „poczta 
pantoflowa”. Kanałem przekazu informacji w marketingu 
szeptanym jest bezpośrednia dyskusja.

• Kanałami jest zwykle internet, portale społecznościowe, 
blogi, rozmowa twarzą w twarz.

• Oczywiście marzeniem firmy jest, aby klienci sami z 
siebie przekazywali znajomym pozytywne informacje o 
firmie. 



Marketing szeptany

• Większość z nas wybiera fryzjerkę, glazurnika czy 
dentystę właśnie na podstawie opinii zasłyszanych od 
znajomych. 

• Każdy z nas utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma 
osobami: rodzina, znajomi, koledzy z pracy, kursu jogi 
itp. 

• Oznacza to, że opinia jednej osoby dotrze np. 30 ludzi. 

• Jeśli każdy z tych 30 powie o tym 30 swoim 
znajomym, mamy już 900 osób! 

• A w kolejnym kroku już 27 tysięcy osób!



Marketing szeptany

• Zdarza się też, że firmy płacą ludziom za polecanie 

produktów innym - zwłaszcza za zachwalania go na 

forach internetowych. Jest to jednak działanie 

nieetyczne.

• Przekaz ustny może przysporzyć firmie nie tylko 

klientów, ale i kłopotów. 

• Istnieje pojęcie czarnego PR, kiedy ktoś 

rozprzestrzenia o firmie negatywne informacje. 



WOM a rekrutacja

• Praca jest jednym z najczęstszych tematów rozmów.

• Każdy z nas potrafi powiedzieć, jak swojego 
pracodawcę ocenią znajomi, czy go zachwalają, czy 
też mówią – omijaj tą firmę z daleka.

• Jeśli więc ktoś powie swoim 30 znajomym, jak fatalna 
jest jego firma, a oni swoim 30 znajomym, a oni …

• To o złych praktykach w firmie będzie wiedziało setki 
osób!  



Marketing wirusowy = viral marketing

• Marketing wirusowy (zwany reklamą wirusową) polega 

na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci 

będą sami między sobą rozpowszechniać informacje 

dotyczące firmy, usług czy produktów. 

• Najczęściej jest to ciekawy filmik lub e-mail, który 

ludzie chętnie wysyłają po znajomych.

• Nie zawsze musi to być konkretna informacja. 

• Może to być również budowanie świadomości marki, 

czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą, 

logo firmy.



Marketing internetowy

• Webvertising -Web (ang. sieć) i Advertising (ang. 

reklama).

• Internet stał się najważniejszym kanałem komunikacji 

marketingowej. 

• Może polegać na zamieszczaniu banerów, linków i 

artykułów sponsorowanych, pozycjonowaniu stron w 

wyszukiwarkach internetowych (głównie w google), 

wysyłce e-maili.



Prosument

• Pojęcie to zaproponował po raz pierwszy na kartach 

wydanej w 1980 roku książki pod tytułem „Trzecia Fala” 

Alvin Toffler.

• Jest to połączenie wyrazu konsument i producent 

• To aktywny konsument, który posiada i gromadzi informacje 

na temat interesujących go marek, oczekuje coraz bardziej 

spersonalizowanych produktów, którym towarzyszy coraz 

ciekawsza komunikacja. Wymaga możliwości wpływu na 

produkt, który wybiera i dlatego oczekuje interaktywnego 

charakteru konsumpcji, poprzez który dostarcza wiedzy na 

temat postrzegania produktu i bierze aktywny udział w jego 

rozwoju. 



Definicja Public Relations

• Opracowano ponad 2000 definicji PR

• Zespół (zbiór) metod i działań, wykorzystywanych w 
procesie zarządzania komunikacją przedsiębiorstwa z 
otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, które mają 
doprowadzić do powstania wizerunku, ułatwiającego 
realizację celów organizacji. 
D. Tworzydło, Public Relations. Teoria i studia przypadków. 

• PR to zarządzanie procesami komunikacyjnymi 
między organizacją i osobami a ich grupami 
odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne 
kształtowanie tych procesów.

Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations



Definicja Public Relations

• Całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) 
społecznych do działalności danego przedsiębiorstwa, 
organizacji, instytucji; działalność osoby, firmy, 
instytucji w celu osiągnięcia dobrych stosunków z 
innymi osobami, firmami itd. albo zdobycia życzliwości 
opinii publicznej
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego

• "Public relations" to sztuka i nauka osiągania harmonii 
z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte 
na prawdziwej i pełnej informacji".

S. Black



Narzędzia Public Relations

• Relacje z mediami: wysyłka informacji prasowych 

(press release), konferencje

• Public Affairs - komunikacja między organizacją a 

władzami, instytucjami politycznymi, opiniotwórczymi. 

• Lobbing

• Sponsoring

• Eventy

• Relacje inwestorskie

• PR kryzysowy

• CSR



Product placement

• Umieszczenie produktu w środku przekazu w taki 
sposób, żeby przemawiał on do podświadomości 
odbiorcy i zachęcał go do używania – ale bez 
informowania, że jest to reklama.

• Technika używana jest w przekazach telewizyjnych, 
video, książkach, przedstawieniach teatralnych, grach 
komputerowych.

• Np. w seriali ludzie piją kawę konkretnej marki lub 
rozmawiają o kupnie Opla Astra, Pascal Brodnicki 
gotuje w naczyniach Philipiak Polska i używa przypraw 
Knorra, w grze komputerowej umieszczane są 
produkty



Product placement

• W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie „lokowania 
produktu”, więc nie jest do końca jasne, co jest 
dozwolone, a co nie.

• Wg badań Pentagon Research z 2009 r. w ciągu 
tygodnia w polskich seriach „zagrały” produkty o 
łącznej wartości ponad 680 tys. zł.

• Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy medialnej 
zabrania stosowania product placement w programach 
dla dzieci, informacyjnych i publicystycznych.



Idea placement

• Analogiczne jak product placement, tylko promujące 
ideę – bardzo użyteczne w kampaniach społecznych

• Po wybuchu kryzysu NBP zapłacił 610 tys. zł za 
rozmowy w 20 odcinkach „Plebanii” o korzyściach z 
Euro.

• W polskich serialach pojawiają się „na zamówienie” 
konkretne problemy społeczne, choroby, dyskusje

• Aby zachęcić do posyłania dzieci do przedszkola, 
MEN podpisał umowę z TVP na propagowanie tego w 
„M jak Miłość”- 48 tys. zł za odcinek x 5, „Plebanii” –
27 tys. zł za odcinek x 16 oraz „Barwach szczęścia” –
30 tys. zł za odcinek x 2



Marketing społecznie zaangażowany

• CRM (cause related marketing)- marketing społecznie 

zaangażowany to forma pośrednia pomiędzy marketingiem 

komercyjnym a marketingiem społecznym (często mylona z 

tym ostatnim).

• W marketingu społecznie zaangażowanym firmy wspierają 

określony cel społeczny jednocześnie przyczyniając się do 

wzmocnienia własnej sytuacji rynkowej oraz wizerunku. 

Często dochodzi przy tym do współpracy trzech stron: 

biznesu, organizacji społecznych oraz konsumentów.

• Przykładową formą działania w ramach CRM może być 

przeznaczanie określonej części zysku ze sprzedaży danego 

towaru na wybrany cel prospołeczny.



Marketing społecznie zaangażowany

• W CRM to sytuacja win:win - beneficjentem jest 
zarówno organizacja pozarządowa, która realizuje 
swój program społeczny zdobywając na ten cel 
fundusze jak również firma komercyjna.

• dzięki takim działaniom firmy promują swój wizerunek 
w powiązaniu ze sprawą, o którą walczą, powodując w 
konsekwencji wzrost pieniędzy na dany cel, a zarazem 
odnosząc z tej działalności korzyści poprzez poprawę 
wizerunku firmy, podkreślenie specyfiki produktu, 
wzmacnianie lojalności konsumentów i powodowanie 
wzrostu sprzedaży swoich produktów. 



Marketing społeczny

• Philip Kotler określa marketing społeczny jako 
działanie polegające na wykorzystaniu 
marketingowych zasad i technik w celu wpłynięcia na 
grupę docelową, która z kolei dobrowolnie akceptuje, 
odrzuca lub modyfikuje swoje zachowanie. Wpływ i 
zmiana może dotyczy osób indywidualnych, 
określonych grup lub całego społeczeństwa.



Marketing społeczny

• Alan Andresean, (1995 r.) – zastosowanie technologii 
marketingowych do analizy, planowania, realizowania i 
ewaluacji programów zaprojektowanych tak, by 
wpłyną na zachowania grupy docelowej w celu 
poprawy osobistego dobrobytu jej członków oraz 
społeczeństwa jako całości.

• Jeff French, Clive Blair-Stevens (2005 r.) –
systematyczne wykorzystywanie i stosowanie 
koncepcji i technik marketingowych w celu osiągnięcia 
określonych celów behawioralnych istotnych dla dobra 
społecznego. 



Marketing społeczny

• koncentruje się na zmianie zachowania,

• wykorzystuje proces planowania i stosuje zasady i 

techniki tradycyjnego marketingu

• jest przeznaczony do dostarczania korzyści 

społeczeństwu



4 P w marketingu społecznym

• produktem jest przedmiot, który ma być sprzedany 

(lub idea) tzn. propagowane zachowanie oraz korzyści 

jakie się z nim wiążą. Ten przedmiot może mieć 

charakter materialny – np. zbiórka pieniędzy na jakiś 

szczytny cel albo być postawą/działaniem np. 

niejeżdżenie po alkoholu



4 P w marketingu społecznym

• cena - w marketingu społecznym oznacza koszty 
behawioralne i psychologiczne. Koszty behawioralne 
to energia, jaką trzeba poświęcić na działanie 
promowane przez kampanię np. regularne 
wykonywanie cytologii. Natomiast koszt 
psychologiczny to dyskomfort spowodowany zmianą 
postawy np. poddawanie się nieprzyjemnemu badaniu

• Według Ph. Kotleta można też mówić o kosztach:

– pieniężnych, które trzeba ponieść, aby zastosować 
się do promowanej idei 

– Niepieniężnych np. czas, energia potrzebne przy 
dostosowywaniu się do nowej postawy. Są to więc 
koszty psychologiczne.



4 P w marketingu społecznym

• dystrybucja (place) – udostępnienie możliwości 
realizacji zachowania, do którego określona kampania 
zachęca. „Przykładem wspaniale zorganizowanej akcji 
pod względem dystrybucji jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W dniach trwania tej akcji w całej 
Polsce młodzi ludzie pojawiają się we wszystkich 
publicznych miejscach (w sklepach, kinach na dworcach, 
itp.) i zbierają pieniądze dla Orkiestry. 

• Wszystkie te działania mają na celu zminimalizowanie 
potencjalnych kosztów psychologicznych i 
behawioralnych, a zarazem ułatwienie możliwości 
zaangażowania się w akcję”.
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4 P w marketingu społecznym

• promocja (promotion)– podlega tym samym prawom 

co promocja w innych obszarach. Jest to przekaz 

informacji o danej akcji, kampanii społecznej, czyli 

poinformowanie społeczeństwa o problemie i 

konieczności przeciwdziałania. 

• W tym celu wykorzystuje się te same narzędzia, które 

funkcjonują w marketingu komercyjnym tzn. PR, 

marketing bezpośredni, promocję sprzedaży.



Marketing partyzancki

• Użyto go do promocji Heyah, Frugo.

• Metoda ta jest szczególnie przydatna przy 

promowaniu postaw i stylów bycia oraz produktów z 

nimi związanych wśród grup opornych na tradycyjne 

formy reklamy (np. młodzieży). 

• Potrafi też wykreować dodatkową wartość produktu, 

tworząc z niego produkt symboliczny (będący 

nośnikiem wartości) i symbol statusu. 

• Jest przy tym stosunkowo tania i możliwa do 

stosowania w bardzo małej skali.


