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Definicje marketingu 
i marketingu społecznego

� „Marketing jest procesem planowania i urzeczywistniania koncepcji, 
cen, promocji i dystrybucji idei, towarów i usług, prowadzący do 
satysfakcjonującej wymiany między realizującą ją jednostką a 
organizacją.”
(American Marketing Association, 1985)

� MARKETING SPOŁECZNY to technologia: „zarządzania zmianą
społeczną, poprzez zaprojektowanie i implementację, aż po kontrolę
wdrażanych programów, mających na celu zwiększanie akceptacji 
społecznej idei lub praktyki w jednej lub w większej liczbie grup 
docelowych. Korzysta ona z koncepcji segmentacji rynku, badań
konsumenckich, rozwoju i testowania koncepcji produktu, 
sterowanej komunikacji, facylitacji (ułatwień) i wzmocnień, oraz 
teorii wymiany w celu zmaksymalizowania pozytywnych reakcji grup
docelowych.”
(Kotler& Roberto, 1989)



Kampania na rzecz zmiany społecznej 
- definicja

(Kotler; 1989)

KAMPANIA NA RZECZ ZMIANY SPOŁECZNEJ -
zorganizowany wysiłek jednej grupy, która zamierza 
przekonać członków innych grup, aby zaakceptowali, 
zmodyfikowali lub zrezygnowali z określonych 
przekonań, postaw, praktyk i/ lub zachowań.



Kampanie na rzecz zmiany społecznej

� Kiedy są inicjowane:
� zachowania jednostek zagrażają im samym/ innym/ społeczeństwu
� instytucje społeczne niedostatecznie wrażliwe/ efektywne
� rząd/ włada niedostatecznie wrażliwy

� Przez kogo:
� grupy obywateli, organizacje społeczne, rządy

� Przykłady historyczne kampanii na rzecz zmian społecznych:
� kampanie na rzecz uwolnienia niewolników, kampania na rzecz 

ograniczenia pracy dzieci, udzielenia kobietom praw wyborczych, 
wprowadzenia prohibicji (a potem zniesienia) 

� Kampanie wykorzystujące zasady działania i instrumenty 
marketingowe – od lat 60-tych XX wieku; „revival” w latach 80-tych



Przykładowe cele marketingu 
motywowanego społecznie 
(kampanii społecznych)

Propagowanie zachowań/ zniechęcanie do zachowań

� pro-zdrowotnych: szczepienia, ograniczenie spożywania tłuszczów, 
ograniczenie palenia, kontrolowanie ciśnienia/ piersi, stosowanie 
prezerwatyw, zapinanie pasów bezpieczeństwa 

� pro-ekologicznych: np. oszczędzanie energii, nie śmiecenie, 
segregacja śmieci, ochrona zwierząt

� pro-społecznych: planowanie rodziny, zapobieganie przestępczości, 
narkomanii, zwalczanie przesądów społecznych, akcje charytatywne 

� politycznych: kampanie wyborcze, kampanie promujące 
wprowadzanie reform/ nowej polityki/ ideologii, kampanie wsparcia 
dla więźniów politycznych, przeciwko torturom
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Marketing ‘komercyjny’
i marketing społeczny - podobieństwa 

? „Co należy oferować innym ludziom i jak należy to zrobić, żeby 
przekonać ich do podjęcia działań zgodnych z intencją
twórców planu marketingowego” (Laszczak, 1997)

Stosowane zabiegi ‘marketingowe’:
� prowadzenie badań konsumenckich 
� segmentacja ‘rynku’
� rozwijanie i testowanie koncepcji ‘produktów’
� budowanie i testowanie przekazu
� dobieranie właściwych środków przekazu
� dostarczanie motywacji, ułatwień i wzmocnień
� monitorowanie efektywności prowadzonych kampanii i ich 

modyfikacja



Etapy działania marketingowego/ kampanii

���� USTALENIE  CELU

���� DIAGNOZA  OTOCZENIA  SPOŁECZNEGO 

���� ROZPOZNANIE  GRUPY  DOCELOWEJ/ GRUP   
DOCELOWYCH

���� PRZYGOTOWANIE  I  POZYCJONOWANIE 
PRODUKTU;  OKREŚLENIE  „CENY” PRODUKTU

���� EFEKTYWNE  KOMUNIKOWANIE (informacja + 
perswazja + kanały komunikacyjne)

���� STWORZENIE  DOGODNYCH  MECHANIZMÓW   
REAKCJI

				 STAŁA  REAKCJA   NA  ZMIANY  W  OTOCZENIU



(1) USTALENIE  CELU

Cel musi być: REALNY  i  MIERZALNY

Na przykład:





 „spowodowanie, że ludzie przestaną palić”

☺☺☺☺ „doprowadzenie do spadku liczby palaczy wśród 

młodzieży w wieku 12-18 lat z 30% do 20% w ciągu 5 lat”



(2) DIAGNOZA  OTOCZENIA

Zjawiska/ trendy w  6 sferach:

� demografii (cechy społeczno-demograficzne grup docelowych oraz grup 
w otoczeniu kampanii, które mogą mieć wpływ na jej przebieg/ efektywność

� ekonomii (cechy położenia, sytuacji ekonomicznej g.d., trendy w otoczeniu)

� psychologii (cechy grupy docelowej, trendy w otoczeniu)

� technologii (istniejące rozwiązania technologiczne; także konkurencyjne 
do proponowanego zachowania)

� systemu polityczno-prawnego (regulacje prawne w danej 
dziedzinie/ oraz trendy w tej sferze)

� systemu społeczno-kulturowego (wartości 
i postawy odnoszące się do danej dziedziny, dziedzin pokrewnych)



� Identyfikacja, opis grup konsumentów (odbiorców), przy pomocy 
cech demograficznych, psychologicznych, opisujących zachowania 
itp., których członkowie są:

• nawzajem do siebie podobni (przede wszystkim pod 
względem potrzeb i oczekiwań), a różnią się od innych grup 
(segmentów)

• istnieje prawdopodobieństwo, że ich członkowie będą
w podobny sposób reagować na określone strategie 
marketingowe  (pozycjonowanie produktu, jego ‘cena’, 
reklama itp.), a odmiennie niż jednostki należące do innych 
segmentów

� Wybór segment/ grup(y) docelowej – adresatów kampanii

(3) SEGMENTACJA



(4) PRZYGOTOWANIE I  POZYCJONOWANIE 
PRODUKTU; USTALENIE CENY

� Produkty ‘materialne’ i ‘niematerialne’

� Identyfikacja/ diagnoza potrzeb segmentu (‘grupy docelowej’) 
� pozycjonowanie produktu

� POZYCJONOWANIE PRODUKTU = znalezienie takiego miejsca 
na rynku, które pozwoli odróżnić dany produkt i które 
komunikuje istotne dla odbiorców korzyści / wartości
(‘product benefits’) wynikające z zakupu produktu
 Unique Selling Proposition (USP) – unikalna cecha oferty, 
(dająca konsumentom motyw zakupu właśnie naszej marki)

� Ustalanie „CENY” PRODUKTU w marketingu społecznym -
koszta materialne i niematerialne: czas, wysiłek, koszta 
psychologiczne (np. niewygoda/ dyskomfort, 
ograniczenie przyjemności) i społeczne (np. śmieszność, 
potępienie, ostracyzm)



(3) EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE

� Jaka strategia komunikacyjna/ perswazyjna? 
Co oferować, jakie korzyści (benefity), jak pozycjonowane? 
Strategia centralna vs peryferyjna

� Jaki rodzaj komunikacji? Np. komunikacja racjonalne vs
emocjonalna, straszenie vs dowcip, autorytety vs „zwykli ludzie”
itp.; jak przyciągnąć uwagę itp.

� Badenie i testowane przekazu – na różnych etapach 
(zawsze na grupie docelowej)

� Jakie kanały dotarcia? Komunikacja bezpośrednia 
(woluntariusze!) i pośrednia (media; ale jakie?)



(6) STWORZENIE  DOGODNYCH  
MECHANIZMÓW  REAKCJI

� Dostarczenie środków umożliwiających/ ułatwiających realizację
pożądanej zmiany zachowań

� Np. przez zagęszczenie sieci dystrybucji, dostarczenie wzmocnień
alternatywnych (nagród niwelujących stres i dyskomfort)

� Dystrybucja = zbiór decyzji i działań związanych 
z udostępnianiem produktu w miejscu i czasie, najbardziej 
dogodnym dla ‘nabywców’

� dystrybucja produktów niematerialnych

� dystrybucja produktów materialnych

� Gdy produkty niematerialne � głównym kanałem dystrybucji 
są środki masowego przekazu



(7) MONITORING EGEKTYWMOŚCI ; STAŁA  
REAKCJA NA ZMIANY W OTOCZENIU

� Kontrola działań marketingowych:

� określenie przedmiotu kontroli i kryteriów oceny

� gromadzenie odpowiednich informacji

� porównanie otrzymanych wyników z wielkościami  
planowanymi

� zlecanie działań korekcyjnych

� ‘Badania ewaluacyjne’

� Monitorowanie otoczenia zewnętrznego (trendy)



Kampania LEAN

Low fat Eating for America Now



Kampania LEAN (1)

Kampania LEAN - na rzecz ograniczenia spożycia tłuszczów 
przez Amerykanów (Low fat Eating for America Now) = 
Public Awareness and Education Campaign on Dietary Fat Reduction
Strategic Plan

� Inicjator: amerykańska fundacja: The Kaiser Family Foundation
Health Promotion Program (początek kampanii - 1987); start: 1989

� Potrzeba: obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu zbyt 
tłustej diety

� Ustalone cele - w odniesieniu do ‘konsumentów’: redukcja % 
kalorii pochodzących z tłuszczu o 1% rocznie (z 37% do 30%); 
- w odniesieniu do organizacji: zwiększenie podaży odpowiedniej 
żywności i wciągnięcie do współpracy instytucji związanych z 
żywieniem i żywnością



Kampania LEAN (2)

� Diagnoza zwyczajów żywieniowych: negatywne 
i pozytywne trendy:

� pozytywny trend w kierunku planowanej zmiany

� trend ze względu na cechy demograficzne

� sprzyjające/ niesprzyjające trendy społeczno-kulturowe

� inne akcje/ organizacje działające w kierunku planowanej  
zmiany



Kampania LEAN (3)

� Wyznaczenie 4 grup docelowych (> 40% kalorii): 
‘grubasy’, ‘nastolatki’, ‘biedni’ i ‘pracujący i jadający często poza 
domem’; dla każdej grupy - inna strategia

� wśród organizacji: 
� producentów żywności
� zrzeszenia ‘wpływowych’ ludzi/ profesji
� sprzedawców żywności



Kampania LEAN (4)

� Produkty: 
konsumenci - zrozumienie wpływu diety na zdrowie, kontrolowanie zawartości 
tłuszczu, zmiana nawyków żywieniowych; 
producenci i dystrybutorzy żywności - rozwój i promowanie produktów 
o obniżonej zawartości tłuszczu

� Dostarczenie tym co zostaną przekonani odpowiednich środków działania
(realizacji celu);
� informacja do konsumentów
� odpowiednia oferta produktów (materialnych), usług 
� działania w odniesieniu do organizacji związanych z żywnością

� Faza 1 – 3 lata (budżet 3,5 mln $)
- w tym pierwsze półtora roku: badania, planowanie, przygotowywanie 

komunikacji
- druga faza: silna komunikacja (36 mln $ - podarowane przez media) 
- kotynuacja: granty stanowe na 2-letnie kampanie lokalne;
� m.in. kontynuacja kampanii w stanie Kalifornia 

(CPL – California Project Lean 1992)



Kampania LEAN (5) 
– przykłady komunikacji

Kampania sponsorowana przez Advertising Council; 

kampanie prasowe, telewizyjne (3 główne stacje) i radiowe (2.800 stacji)

Agencja reklamowa, PR-owa – duża rola ‘publicity’



Kampania LEAN (6) 
– przykłady komunikacji



Kampania LEAN (7)

Efekt??? 
� Świadomość problemu – z 17% do 42% odbiorców
� Procentowy dużo spadek wolniejszy niż się spodziewano; 

największe zmiany w grupach „i tak już przekonanych”, 
o wysokim statusie i dochodach; nawyki jedzeniowe trudno 
jest zmieniać (2000 � 36%)

� Znaczne upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego 
żywienia, wylansowanie „mody” na zdrową żywność

� Bardzo duża podaż nowych produktów o obniżonej 
zawartości tłuszczu

� Wprowadzenie ustawy nakazującej umieszczanie 
informacji na każdym produkcie spożywczym ile zawiera 
tłuszczu

1990

� A może OLESTRA (cudowny tłuszcz bez tłuszczu) rozwiąże problem?



OLESTRA ‘ tłuszcz bez tłuszczu’

� 1959 – Proctor & Gamble, prace nad 
tłuszczem lepiej przyswajalnym przez 
wcześniaki

� ‘przypadkowe’ odkrycie – tłuszcz 
nieprzyswajalny w ogóle

� od 1971 starania o dopuszczenie do 
sprzedaży �FDA (Food and Drug
Administration)

� inwestycja w same badania rzędu 200 mln $
� 1995 silny ‘lobbing’, degustacje, konferencje 

prasowe itp.
� 1996 – zgoda FDA (ponad 150 badań, na 

zwierzętach i ludziach)

� 1997 – pierwsze produkty (nazwa handlowa: 
OLEAN); m.in. Frito-Lay, Pringles

0% tłuszczu
0 kalorii



OLESTRA � OLEAN



OLESTRA/ OLEAN

� kontrowersje, obawy, reakcje niepożądane, 
dysputy i żarty, kolejne badania 

� umieszczenie ostrzeżenia 
na opakowaniu (jak na papierosach)

� po początkowym sukcesie (w roku 1998 – 400 mln $), spadek  
zainteresowania, znaczny spadek sprzedaży produktów z Olestrą (2000 
– do 200 mln $); obecnie sytuacja stabilna; nadal są na rynku;
w 2003 – FDA zezwoliła na sprzedaż bez ‘ostrzeżenia’
od 2007 – może być używana też w słodkich przekąskach!

„Now with 10% 

less anal

leakage!”



Dziękuję za uwagę!


