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Wprowadzenie

Przygotowanie każdego elementu strategii marketingowej należy poprzedzić zebraniem 
dostępnych informacji i oceną ich przydatności. Zadania te powinien realizować system 
informacyjny marketingu (SIM), którego elementami są ludzie, środki techniczne, pro-
cedury pozyskiwania, analizy, oceny i udostępnianie okresowej i dokładnej informacji na 
potrzeby podejmowania decyzji marketingowych [Sojkin 2009, s. 65]. Budowa SIM powinna 
odpowiadać aktualnym potrzebom przedsiębiorstwa, uwzględniać najnowsze rozwiązania 
technologiczne, a także koszty pozyskania informacji. Podstawowe cztery moduły SIM, 
wymienione przez Ph. Kotlera, to podsystem archiwalny, podsystem monitorowania ryn-
ku, podsystem badań marketingowych oraz podsystem analityczny [Kotler, 1994, s. 115].

Rozwój koncepcji SIM, zapoczątkowany w latach 60. XX w., wszedł w fazę, gdy 
pojęcie to obejmuje zarówno proste systemy stosowane w niewielkich firmach prywat-
nych, większe systemy przygotowywane dla instytucji publicznych, jak i globalne SIM 
stosowane w największych koncernach międzynarodowych. W skład ich zadań wchodzą 
zarówno podstawowe funkcje, jak gromadzenie, przechowywanie i dostarczenie na czas 
informacji, a także znacznie bardziej zaawansowane zadania związane z kontrolą dzia-
łalności marketingowej czy też prognozowaniem rozwoju rynku [Kowalik 2007, s. 240]. 
Zwłaszcza w czasie kryzysu dostarczenie aktualnych i rzetelnych informacji o otoczeniu 
oraz dotyczących działalności marketingowej firmy to funkcja o kluczowym znaczeniu 
dla przetrwania firmy na rynku.

W niniejszym opracowaniu zostanie scharakteryzowany wpływ zmian we współ-
czesnym marketingu na koncepcję i funkcjonowanie SIM, a także wpływ ewolucji SIM 
na doskonalenie narzędzi marketingowych.

Najważniejsze czynniki determinujące aktywność marketingową

Sytuacja w polskich MSP. Jak pokazują badania, w polskich małych i średnich fir-
mach najczęściej informatyzowany obszar to finanse (100% odpowiedzi), a najrzadziej 
– marketing (18%) i zarządzanie produktem (27%) [Ratajczyk, 2008, s. 416]1. Zgodnie 
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z wynikami badań, w tej grupie polskich przedsiębiorstw za wcześnie jeszcze, aby mówić 
o systemie marketingowego wsparcia informacyjnego na potrzeby zarządzania produk-
tem. Barierą jego wdrażania są najczęściej umiejętności pracowników i utrwalone przy-
zwyczajenia, brak wyodrębnionych i silnie ustrukturalizowanych strategii produktowych 
oraz nieciągłość i przypadkowość polityki informacyjnej dotyczącej produktów. Najczę-
ściej wymieniane czynniki decydujące o podjęciu decyzji o wsparciu informatycznym 
procesu zarządzania to nowe możliwości analizy danych (77%), lepsze wykorzystanie 
posiadanych danych (73%), obniżanie kosztów działalności (64%). Rzadziej wspominany 
motyw to dążenie do wzrostu konkurencyjności (59%) czy zwiekszenie różnorodności 
oferowanych produktów (27%). Jak zatem widać, najczęstszym motywem wdrożenia 
systemu informatycznego jest usprawnienie i poszerzenie możliwości wykorzystania 
już posiadanych danych, a kwestie związane z zarządzaniem produktem znajdują się 
na końcu listy motywów.

Z kolei opinie użytkowników systemów informatycznych dla potrzeb marketingu 
i sprzedaży wskazują na brak ich zintegrowania z innymi systemami (38%) oraz problemy 
związane z niedostosowaniem tego oprogramowania do tempa i zakresu rozwoju firmy 
oraz rynku (28%). Ponadto uwagę zwraca niewielki wpływ bezpośrednich użytkowników 
na rodzaj zastosowanego systemu (tylko 9% odpowiedzi twierdzących) oraz znaczący 
opór uczestników procesu wdrożenia systemu informatycznego (41% odpowiedzi okre-
ślonych jako „niechętne” podejście do wdrożenia).

Przytoczone wyniki same w sobie przemawiają za koniecznością zmiany podejścia 
do zarządzania informacją marketingową w polskich firmach. Ponadto należy jeszcze 
wziąć pod uwagę obecną sytuację kryzysu i związane z nią zalecenia dotyczące strategii 
marketingowych. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim redukcji kosztów, koncentro-
wania się na dostarczaniu wartości klientom dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań 
dotyczących produktów, wdrażania koncepcji „economic value to the customer” oraz 
zmian strategii cenowych. Ponadto podkreślana jest potrzeba rzetelnego badania po-
ziomu satysfakcji i lojalności klientów, dokonywania szczegółowej segmentacji rynku 
i poszukiwania nowych możliwości rynkowych (nowych klientów) [Marinov, 2009]. 
Wszystkie te posunięcia wymagają wsparcia informacyjnego, co sprawia że polskie 
przedsiębiorstwa jeszcze dobitniej będą odczuwać potrzebę efektywnego zarządzania 
informacją marketingową. 

Czynniki makroekonomiczne. Obecne zarządzanie informacją marketingową, poza 
wymienionymi uwarunkowaniami o charakterze mikroekonomicznym, determinują 
czynniki makroekonomiczne, obejmujące między innymi rozwój technologii, zmiany 
demograficzne, zmiany w wymaganiach prawnych dotyczących działalności gospodar-
czej. Rozwój technologii, poza oczywistymi zmianami w strukturze SIM, umożliwił 
produkcję krótkich serii oraz produktów na indywidualne zamówienie, co pozwala 
na tzw. masową indywidualizację oraz zmniejszenie kosztów zarządzania zapasami 
i logistyki [Błaszczak, 2009]2. Aby te cele te osiągnąć, należy jednak dokładnie poznać 
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potrzeby swoich odbiorców, wdrożyć odpowiednie systemy IT oraz zatrudnić pracow-
ników, którzy będą zajmować się analizowaniem danych o poszczególnych klientach, 
co oznacza konieczność zmian w zarządzaniu informacją marketingową.

Z kolei tendencje demograficzne, obejmujące np. przyspieszone starzenie się spo-
łeczeństw krajów europejskich, również powodują konieczność bardziej wnikliwego 
analizowania zmian w zachowaniach i potrzebach nabywców. Przykładem efektywnego 
zarządzania informacją marketingową wydaje się być rynek kosmetyków. Wykreowana 
niedawno moda na stosowanie kosmetyków tzw. anti-ageing związana jest ze wzrostem 
liczby odbiorców produktów „odmładzających”, podobnie jak rosnąca popularność sto-
sowania tzw. dermokosmetyków sprzedawanych wyłącznie w aptekach i zawierających 
składniki o właściwościach leczniczych, zastępujące często działaniem zabiegi chirur-
giczne [Błaszczak, 2008]. Obecnie ponad 50% populacji Europy przekroczyło wiek 40 
lat, a w roku 2050 co piąty mieszkaniec Europy będzie miał 60 lat lub więcej. W związku 
z tym producenci kosmetyków zmieniają podejście do koncepcji piękna, uwzględniając 
potrzeby konsumentów w wieku powyżej 45 lat, wprowadzają zmiany w opakowaniach, 
przekazach marketingowych i technologiach użytych do opracowania składników ko-
smetyków [Euromonitor, June 2009]. Oczekuje się, że w najbliższych latach (2009–2013) 
wzrost rynku kosmetyków będzie się odbywać głównie dzięki środkom do pielęgnacji 
skóry, w tym zwłaszcza preparatom opóźniającym starzenie. Wartość rynku środków do 
pielęgnacji skóry ma wzrosnąć o ok. 9,5 mld USD, a w tym 45% stanowić będzie wzrost 
segmentu kosmetyków opóźniających starzenie [Euromonitor, August 2009].

Z kolei do zmian w otoczeniu prawnym, wywierających wpływ na praktykę zarzą-
dzania informacją marketingową należą rosnące wymagania co do ochrony danych 
osobowych nabywców (obejmują one bazy danych wykorzystywane do działań promocyj-
nych i komunikacji marketingowej), podwyższanie standardów w dziedzinie rzetelności 
prowadzenia badań marketingowych (nowy kodeks ESOMAR), czy też umożliwianie 
dostępu do często dotąd nieosiągalnych zasobów danych z instytucji rządowych zgodnie 
z koncepcją e-government. Czynniki te nie będą szczegółowo omawiane ze względu na 
objętość opracowania, wymagają jednak wymienienia ze względu na ich duże znaczenie 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu marketingowym.

Ewolucja koncepcji marketingu a system informacji marketingowej

Zgodnie z definicją marketingu, ogłoszoną przez American Marketing Association 
w 2007 r., jest to działalność związana z dostarczaniem wartościowej oferty klientom 
indywidualnym, instytucjonalnym, partnerom (kontrahentom) i ogółowi społeczeń-
stwa3. W porównaniu z definicją z 2004 r. widać w niej szczególny nacisk na poszerzenie 
spektrum odbiorców działań marketingowych oraz na zwiększenie odpowiedzialności za 
skutki działalności firm w stosunku do społeczeństwa i otoczenia, w którym funkcjonu-
ją4. Ta zmiana „optyki” marketingu ma swoje odzwierciedlenie w budowie i funkcjono-
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waniu systemów informacji marketingowej. Jeden z najnowszych modeli, przedstawiający 
„mapę” podsystemów SIM w przedsiębiorstwie, zakłada ich znaczącą rolę na wszystkich 
etapach tworzenia wartości dodanej – patrz rysunek 1. Rysunek powstał na podstawie 
analizy przypadków siedmiu firm z Wielkiej Brytanii, Francji i USA, reprezentujących 
różne sektory (m.in. producent papieru, producent leków, producent oprogramowania, 
podmiot świadczący usługi komunalne) o zróżnicowanych grupach odbiorców (biznes, 
konsumenci indywidualni), zatem słowo „klient” należy interpretować jako określenie 
stosowane do różnorakich odbiorców działań marketingowych. W owalnych ramkach 
zawarte są elementy SIM, natomiast w prostokątnych – etapy procesu tworzenia i do-
starczania wartości dla klienta w ramach działań marketingowych firmy. Wspomaganie 
SIM jest szczególnie ważne na etapach definiowania rynku i wartości dodanej dla klienta 
oraz przygotowania oferty odpowiadającej określonemu zapotrzebowaniu. Zgodnie ze 
wspomnianymi wyżej tendencjami należy oczekiwać, że będzie rosła rola podsystemów, 
które odpowiadają za gromadzenie informacji o różnorodnych grupach interesariuszy, 
do których kierowana jest działalność marketingowa, a także podsystemów wspoma-
gających procesy opracowywania nowych produktów.

Rysunek 1. Wspomaganie marketingu przez systemy informacyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Daniel, H. Wilson, M. Mac Donald, Towards a map of marketing infor-
mation systems: and inductive study, „European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 5/6, s. 830.
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Etap definiowania rynku i wartości dodanej 

Procedury data mining. Procesy gromadzenia informacji o interesariuszach na 
etapie definiowania rynku są stale doskonalone poprzez stosowanie w ramach SIM 
nowych narzędzi informatycznych. Szczególnie na rynku usług, np. bankowych czy 
telekomunikacyjnych, gdzie poziom konkurencyjności związany jest z możliwie dokład-
nym dopasowaniem oferty do potrzeb odbiorców, coraz częściej wdraża się narzędzia 
typu data mining i hurtownie danych służące do analizy obszernych zbiorów informacji 
zgromadzonych przez firmę. 

Generalnie rzecz biorąc, data mining (DM, eksploracja danych) określa się jako 
proces analizowania danych związanych z marketingiem z różnych perspektyw oraz 
podsumowywania ich w użyteczne informacje, potrzebne dla planowania i podejmowa-
nia decyzji. Procedury DM pozwalają przedsiębiorstwom określić powiązania między 
wewnętrznymi czynnikami decyzyjnymi, takimi jak ceny, pozycjonowanie produk-
tu czy kompetencje personelu, a czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza wskaźnikami 
ekonomicznymi, działalnością konkurencji i czynnikami demograficznymi na rynku 
docelowym [Fleischer et al., 2008, s. 836]. 

Zgodnie z definicją, eksploracja danych to automatyczne przeszukiwanie zbiorów 
danych, odkrywanie w nich ukrytych wzorców, sekwencji, grup i związków [Samli et al., 
2002, s. 211]. Proces ten rozpoczyna selekcja danych z hurtowni, następnie przekształ-
canie danych (redukcja, synteza), poszukiwanie i odkrywanie zależności między nimi, 
a w końcu wizualizacja i interpretacja otrzymanych wyników [System…, 2005, s. 239].

Procedury DM mają szereg zastosowań zarówno w fazie definiowania rynku i war-
tości dodanej, jak i na etapie opracowania oferty w postaci nowych produktów i usług. 
Jeden z często przytaczanych przykładów to wzbogacanie danych poprzez włączenie do 
wewnętrznej bazy klientów informacji z zewnętrznych źródeł komercyjnych, rządowych 
lub statystycznych. Można również łączyć dane z różnych źródeł komercyjnych, co 
stosują wypożyczalnie samochodów, wykorzystując informacje o stałych klientach linii 
lotniczych, tzw. frequent fliers, aby skierować swoją ofertę do osób często podróżujących 
między dużymi miastami.

Z kolei holenderski dom handlowy de Bijenkorf prowadzi analizy typu data mining 
wśród lojalnych klientów, posiadaczy kart kredytowych sklepu. Na podstawie analizy 
archiwalnych danych przewidziano np., którzy klienci mieszkający w dużych miastach 
nie wyjadą na wakacje letnie i zaoferowano im promocję produktów sezonowych zwią-
zanych ze spędzaniem czasu w mieście. Z oferty tej skorzystało 45% grupy docelowej, 
co można uznać za znaczące osiągnięcie. Kanadyjski właściciel hoteli Fairmont posłużył 
się natomiast analizą danych z bazy wewnętrznej, wzbogaconych o dane demograficz-
ne i statystyczne ze źródeł zewnętrznych do budowy profilu segmentów docelowych. 
Ponadto, na podstawie analizy data mining zainwestował w budowę nowych placówek 
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w Londynie, Monte Carlo, czyli lokalizacjach, gdzie najczęściej podróżowali stali klienci, 
po to by za nimi podążać [Khanna, 2005, s.18].

Rosnąca świadomość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także posze-
rzanie kręgu interesariuszy, którzy mają wpływ na działania firm, prowadzą również do 
wzrostu roli podsystemów monitorowania otoczenia. Często do tej pory niedoceniany 
tzw. wywiad marketingowy lub inaczej skanowanie otoczenia (environmental scan-
ning) to metoda wyszukiwania, gromadzenia i przekładania informacji o czynnikach 
zewnętrznych na użyteczne plany i decyzje [Albright, 2004, s. 40]. Koncentruje się ona 
na przewidywaniu zmian w otoczeniu i ich potencjalnego wpływu na organizację, a jej 
główne cele to pomoc w dostosowaniu struktury i planów strategicznych do zmienia-
jącego się rynku. 

Ostatnio ten obszar funkcjonowania SIM jest również wykorzystywany do poszu-
kiwania pomysłów na nowe produkty. Zbieranie danych przerodziło się w podejście 
bardziej kreatywne, gdzie trendy są interpretowane w relacji do strategicznego kierunku 
firmy i jej możliwości zasobowych. Zgromadzone dane mają służyć do lepszego zrozu-
mienia rynku, aby przewidzieć nadchodzące zmiany i na tej podstawie wygenerować 
pomysły na produkty. W tym wypadku tzw. BES (business environmental scanning) ma 
na celu gromadzenie informacji dotyczących nowych sposobów i schematów związanych 
z użytkowaniem produktów i zachowaniem nabywców, przy wykorzystaniu bardziej 
zróżnicowanych źródeł. Należą do nich eksperymenty, prototypy i badania produktów 
w tzw. concept center. Przykłady zastosowań BES do opracowania nowych produktów 
można znaleźć np. w branży samochodowej, gdzie połączono informacje o rynku i we-
wnętrzną wiedzę o istniejących produktach do generowania pomysłów na nowe produkty 
[Kohn, 2005, s. 688]. W wypadku takiego „eksploracyjnego” sposobu zastosowania BES 
jest jednak niezwykle ważne, kto wchodzi w skład zespołu badawczego, gdyż koncentra-
cja wyłącznie na analizowaniu trendów bez ich przełożenia na dalsze decyzje dotyczące 
produktu nie wystarcza. 

Integracja informacji marketingowych z różnych źródeł. Menedżerowie mar-
ketingu i inni doświadczeni decydenci często odczuwają potrzebę poprawy jakości 
informacji uzyskiwanych na podstawie popularnych technik zarządzania informacją 
marketingową i planowania. Jednym ze sposobów jest tu integracja takich technik, jak 
wywiad rynkowy, zarządzanie relacjami z klientem, data mining, badania rynku, i ich 
łączne stosowanie w procesie opracowania strategii przedsiębiorstwa. Wymienione tech-
niki zarządzania informacją z założenia mają bowiem różne zadania i często, zwłaszcza 
w małych i średnich przedsiębiorstwach, posługujące się nimi zespoły gromadzą zbiory 
informacji w oderwaniu od siebie, co prowadzi do powtarzania się tych informacji i nie-
potrzebnych wydatków. Aby temu zapobiec, Fleisher et al. [2008] oraz Appelbaum et al. 
[2007] proponują wdrożenie tzw. cross-functional teams, czyli zespołów pracowników 
o zróżnicowanych kompetencjach, co może prowadzić nie tylko do lepszego wykorzy-
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stania informacji marketingowej zebranej za pomocą różnych technik, ale także do efek-
tywniejszych strategii marketingowych i poprawy wyników biznesowych (patrz rys. 2).

Rysunek 2. Powiązania interdyscyplinarne w ramach projektu „Insights”
Źródło: C.S. Fleisher, S. Wright, H.T. Allard, The role of insight teams in integrating diverse marketing information 
management techniques, „European Journal of Marketing” 2008, Vol. 42 No. 7/8, s. 836–885.

Na rysunku 2 przedstawiono różne techniki zarządzania informacją marketingową, 
zintegrowane w ramach projektu „Insights” oraz (w nawiasach) dyscypliny reprezentowa-
ne przez specjalistów biorących udział w tym projekcie. W średniej wielkości organizacji 
funkcjonującej w Wielkiej Brytanii przy pomocy takiego zespołu, pracującego przez 
trzy lata według ściśle określonego planu zarządzania informacją osiągnięto znaczną 
poprawę wyników. Dzięki działalności tzw. insights team EAG (brytyjskie stowarzysze-
nie pracodawców) osiągnęło cel skutecznej integracji wywiadu rynkowego, zarządzania 
relacjami z klientem, data mining, badań rynku. Doprowadziło to do wdrożenia z suk-
cesem nowego systemu CRM, przeprowadzenia segmentacji rynku i poprawy obsługi 
klientów, ułatwienia analizy danych wewnętrznych, poprawy jakości i terminowości 
wykonywanych projektów, zmniejszenia wydatków na zewnętrzne dostawy danych oraz 
wzrostu liczby oferowanych produktów (wydawnictw i stron WWW).
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Etap przygotowania oferty 

Kolejny ważny etap na „mapie” podsystemów SIM w przedsiębiorstwie to przygoto-
wanie oferty o wartości dodanej dla klienta. Na tym etapie nowym, ważnym narzędziem 
staje się obecnie Internet. Przyniósł on rewolucję, jeśli chodzi o tworzenie wspólnot 
użytkowników i klientów zaangażowanych w rozwój produktów czy technologii. W ra-
mach takich procesów firma zaprasza wybranych partnerów lub klientów do udziału 
w opracowaniu odpowiedzi na konkretne stojące przed nią wyzwanie.

Warto tu przytoczyć przykład szefa koncernu Procter & Gamble, A.G. Lafleya, 
który stwierdził, że do utrzymania tempa wzrostu ta firma potrzebuje stałego napływu 
ogromnej ilości wartościowych pomysłów. Postawił zatem przed firmą wyzwanie, by 
50% innowacji wdrażanych przez firmę pochodziło z zewnątrz organizacji. Za tą decyzją 
poszedł rozwój wielu inicjatyw w ramach tzw. programu Connect & Develop, zmierzają-
cych z jednej strony do aktywnego pozyskiwania ciekawych rozwiązań z całego świata, 
z drugiej zaś do włączania naukowców i firm zewnętrznych w konkursy na rozwiązy-
wanie problemów czy rozwój technologii uważanych za przyszłościowe przez P&G5.

Pomysły pozyskiwane z zewnątrz za pośrednictwem Internetu pomagają również 
opracować strategię komunikacji. Jeden z koncernów farmaceutycznych zapytał grupę 
100 współpracujących lekarzy i pielęgniarek o pomysły na marketing jednego z prepa-
ratów. Przez trzy tygodnie uczestnicy na specjalnym ekstranetowym forum anonimowo 
opiniowali zaproponowane przez firmę pomysły i proponowali własne. Wprowadzone 
na tej podstawie inicjatywy znacznie zwiększyły sprzedaż tego produktu. Z kolei np. 
wydawnictwo Agora, poszukując pomysłów na banner reklamowy, zaangażowało do 
tego nie profesjonalne agencje, ale zwykłych użytkowników portalu Gazeta.pl [Rudolf, 
Rudzka, 2007]. 

Także na rynku B2B odbiorcy chętnie dzielą się swymi doświadczeniami z producen-
tem i sugerują, co można zmienić. Jednak w tym wypadku dla budowania sieci współ-
pracy takie warunki jak przejrzystość informacji między partnerami, równy dostęp do 
informacji, stały dialog i pełne zrozumienie, na czym polegają ryzyko i korzyści każdego 
z partnerów, są jeszcze ważniejsze niż na rynku B2C [Błaszczak, 2009].

Na etapie przygotowania oferty zasługują na uwagę także tzw. narzędzia wspomaga-
jące planowanie [Daniel et al., 2003]. Są to narzędzia informatyczne, do których można 
zaliczyć stosowane coraz częściej tzw. programy PLM (product life-cycle management) 
służące do zarządzania cyklem życia produktu. Były one dotąd stosowane głównie 
w przemyśle lotniczym i samochodowym, a obecnie coraz częściej są wprowadzane 
przez dużych producentów elektroniki użytkowej, odzieży i tzw. produktów FMCG. 
Dzięki wykorzystaniu tego oprogramowania inżynierowie firmy Dell, projektując nowy 
komputer, mogą zastosować fragmenty wcześniejszych projektów w celu zmniejszenia do 
minimum liczby nowych części i dostawców. Inne korzyści wymieniane przez zwolen-
ników stosowania tego oprogramowania to niższe koszty opracowywania prototypów, 
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skrócona faza przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów, mniej odpadów, 
wzrost jakości produktów oraz szybszy przepływ materiałów związanych z promocją. 
Jednak główna zaleta rozwiązań PLM to scentralizowanie informacji związanych z pla-
nowaniem produktu w jedną bazę danych dostępną dla wszystkich uczestników procesu 
planowania, co umożliwia znaczne zmniejszenie liczby dokumentów i skrócenie czasu 
przeznaczonego na ich wyszukiwanie [„The Economist” 2005].

Funkcje kontrolne SIM 

„Klasyczne” podejście teoretyczne zakładało, że SIM ma za zadanie przede wszyst-
kim wspomaganie informacyjne podejmowania decyzji marketingowych przez analizę 
informacji pochodzących z wywiadu, pozyskiwanie i analizę danych z badań marke-
tingowych oraz zastosowanie modeli wspomagania decyzji [Kotler, 1994, s. 115]. Obec-
nie, wraz z rozwojem koncepcji SIM coraz większego znaczenia nabierają jego funkcje 
kontrolne, w tym w szczególności:
• kontrola operacyjna – analiza sprzedaży, udziałów w rynku
• kontrola rentowności produktów, rejonów sprzedaży, segmentów rynku, 

kanałów dystrybucji
• kontrola skuteczności narzędzi marketingowych (w tym promocyjnych)
• analizy strategiczne – audyt marketingowy [Unold, 2001].

Wydaje się, że szczególnie zyskały na znaczeniu w obecnej sytuacji funkcje kontrolne, 
nie tylko ze względu na globalny kryzys, ale też ze względu na odczuwalną od dłuż-
szego czasu tendencję do szczegółowych pomiarów skutków działań marketingowych. 
Wzrostowi możliwości pomiaru skuteczności i efektywności marketingu sprzyja coraz 
lepszy dostęp do danych i bardziej zaawansowanych technik ich pozyskiwania, rozwój 
zaawansowanych technik zarządzania relacjami z klientami, rozwój badań modelowych 
umożliwiających identyfikację i dotarcie do kluczowych klientów oraz określanie po-
tencjalnej wartości życiowej klienta, rozwój badań dotyczących docierania i odbioru 
komunikatu reklamowego w mass mediach (np. komunikacji dwustronnej w telewizji 
kablowej) [Olejnik, 2008]. W konsekwencji oczekiwanym efektem jest wzrost dokładno-
ści, trafności i rzetelności pomiarów wpływu działań marketingowych na pozycję przed-
siębiorstwa, wzrost trafności decyzji marketingowych, coraz lepsza segmentacja rynku.

Prowadzenie analiz marketingowych jest ułatwione w przypadku stosowania opro-
gramowania CRM i narzędzi typu data mining, które umożliwiają gromadzenie dużych 
zbiorów danych wewnętrznych. Niestety, okazuje się, że polskie przedsiębiorstwa na razie 
w małym zakresie wykorzystują możliwości zawarte w tych nowych instrumentach. 
W badaniu przeprowadzonym wśród niespełna 80 polskich przedsiębiorstw stosujących 
systemy CRM zarówno na rynku instytucjonalnym, jak i indywidualnym wykazano, 
że ponad połowa respondentów nie mierzy wartości klienta i nie prowadzi analiz zy-
skowności klientów. Respondenci z firm działających na rynku B2B stosunkowo częściej 
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prowadzili takie pomiary, lecz korzystali głównie z prostych transakcyjnych metod, jak 
pomiar obrotów, przychodów czy prowizji od transakcji z klientem. Użytkownicy CRM, 
z powodu braku kompetencji lub odpowiednich systemów analitycznych, właściwie nie 
badają wartości potencjalnej klienta, tylko 14% respondentów mierzy prawdopodo-
bieństwo przyszłej aktywności klienta, ponad 90% nie mierzy też efektywności CRM 
[Gregor, Grzegorczyk, 2008].

Z kolei inny projekt badawczy, obejmujący 251 przedsiębiorstw działających na 
rynkach konsumpcyjnych w Polsce, miał na celu ocenę znaczenia przywiązywanego do 
różnych obszarów kontroli marketingowej. Badanie wykazało, że skuteczność strategicz-
na stanowi najważniejsze zadanie w kontroli marketingowej. W ramach tego zadania 
analiza wartości oferty dla nabywcy i sytuacja konkurencyjna są pierwszoplanowym 
obszarem oceny skuteczności. Z kolei w obszarze kontroli operacyjnej największe zna-
czenie przypisywano kontroli satysfakcji i lojalności klientów oraz kontroli sprzedaży 
i udziału w rynku. Problematyka produktywności marketingowej (kontrola efektywności 
działań) jest postrzegana jako najmniej znacząca dla kontroli skuteczności [Kowal, 2008]. 
Wyniki te wydają się potwierdzać zacytowane wcześniej badania użytkowników CRM, 
a także pokazują, że mimo świadomości potrzeby poprawy zarządzania informacją 
marketingową prowadzi się w tym kierunku niewiele działań praktycznych.

Nowe obszary zainteresowań marketingu a zarządzanie informacją 
marketingową

SIM w sektorze publicznym. Względnie nowym obszarem zainteresowań mar-
ketingu jest zastosowanie tej koncepcji do funkcjonowania organizacji typu non-pro-
fit oraz administracji publicznej. W polskim sektorze publicznym pierwsze przejawy 
przyjmowania orientacji rynkowej to systematyczne gromadzenie informacji o odbior-
cach usług publicznych, w formie np. badań satysfakcji. Ciekawy przykład stanowi tu 
Urząd Miasta Warszawy, który prowadzi tzw. Barometr warszawski. Jest to cykliczne 
badanie omnibusowe dotyczące opinii warszawiaków, realizowane dla potrzeb miasta 
przez Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego od czwartego kwartału 2003 r. Próba 
badawcza każdorazowo obejmuje 1100 mieszkańców Warszawy w wieku od 15 lat [Gie-
rech, 2005]. Badanie uwzględnia kwestie dotyczące komunikacji miejskiej, oceny władz 
miasta, stanu bezpieczeństwa w mieście, jakości usług świadczonych w warszawskich 
urzędach dzielnic, ochrony środowiska, oczyszczania miasta, ochrony zdrowia, rynku 
pracy w Warszawie. Część pytań jest każdorazowo powtarzana w celu śledzenia zmian 
trendów, podczas gdy inne kwestie, potrzebne raczej dla diagnozy w konkretnym punkcie 
czasowym, pojawiają się rzadziej lub jednorazowo.

Inny przejaw bardziej systematycznego pozyskiwania informacji marketingowej 
w sektorze publicznym to prowadzenie szczegółowych audytów marketingowych przed 
opracowaniem strategii marek miast. Przygotowując strategię promocji dla miasta 
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Sieradza na lata 2008–2013, władze miasta z pomocą agencji badań rynku dokonały 
najpierw szczegółowej analizy potencjału miasta oraz wykorzystywanych narzędzi 
informacyjnych. Dopiero po sformułowaniu wniosków z audytu rozpoczęto pracę nad 
częścią strategiczną dokumentu. Podobnie w mieście Sosnowiec prace nad strategią 
promocji poprzedzono audytem tożsamości marki miasta, analizą dotychczasowych 
działań promocyjnych i analizą potencjału marki miasta6.

Wymienione wyżej przykłady przedstawiają próby jednostek samorządu teryto-
rialnego zmierzające do wdrożenia kompleksowego systemu informacji marketingowej. 
W gminach taki system powinien opierać się na zasobach aktualnej, rzeczowej i komplet-
nej informacji dotyczącej różnych obszarów ich funkcjonowania. Najważniejsze grupy 
tematyczne informacji zawartych w takim systemie to informacje o uwarunkowaniach 
makrootoczenia, nabywcach produktu gminy, konkurentach, produktach gminy, kadrze 
i finansach gminy, mieszkańcach i rynku pracy, podmiotach gospodarczych, poszcze-
gólnych dziedzinach usług publicznych świadczonych przez podległe jednostki (np. 
oświata podstawowa) oraz informacje o efektach działań gminy [Gajdzik, 2008, s. 18]. 
Z kolei podstawowe elementy SIM w jednostkach samorządu powinny być analogiczne 
jak w organizacjach komercyjnych i obejmować podsystemy gromadzenia informacji 
(w tym wywiad marketingowy i badania marketingowe), podsystem wspierania decyzji 
(oparty na wykorzystaniu bazy danych) oraz podsystem analityczny [Gajdzik, 2000]. 

Podsumowując: jak na razie najwięcej jednostek samorządu w Polsce korzysta z kon-
sultacji z mieszkańcami i konsultacji wewnątrz urzędów oraz z monitorowania otocze-
nia w sposób nieformalny jako metod gromadzenia informacji o rynku. Prowadzenie 
badań marketingowych jest metodą gromadzenia informacji stosowaną przez znacznie 
mniejszą liczbę jednostek samorządu terytorialnego niż pozostałe metody i stosują ją 
głównie jednostki większe i zamożniejsze. Jak dotąd nie wdraża się profesjonalnych 
systemów wspierania decyzji typu np. data mining ani nie wykorzystuje w pełnym 
zakresie archiwów marketingowych, chociaż w tym obszarze istnieje duży potencjał 
w związku z dostępem administracji do różnorakich rejestrów danych o mieszkańcach 
i inwestorach [Kowalik, 2010].

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i marketing społeczny. Podkreślana 
tak często społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i co za tym idzie – ich działań 
marketingowych ma również odbicie w sferze systemów informacji marketingowej. 
Podstawą marketingowej orientacji społecznej stało się uwzględnienie trzeciego, po 
producencie i konsumencie, podmiotu wymiany, jakim jest społeczeństwo, a celem 
działań w ramach marketingu społecznego jest wywołanie zmian zachowań dla dobra 
wszystkich [Witek, 2008]. 

W polskich firmach te działania mają charakter dwukierunkowy, dotyczą kampanii 
społecznych realizowanych we współpracy z mediami, np. kampania „Kupuj nasze” 
wspierana m.in. przez Bakomę czy Krakowski Kredens. Drugi kierunek to działania 
o charakterze tzw. cause-related marketing, mające na celu nagłośnienie pewnych pro-
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blemów, ale także związane z pewnymi celami ekonomicznymi firm (np. kampania 
„Woda dla Sudanu” związana z marką Cisowianka).

W związku z faktem, że odbiorcą komunikatów marketingowych staje się społe-
czeństwo i mają one swego rodzaju charakter edukacyjny (np. kampania „Pij mleko”), 
ważne staje się z gromadzenie informacji dotyczących aktualnych problemów społecz-
nych i umiejętność doboru środków przekazu, które są w stanie wywołać pewne zmia-
ny zachowań. Z drugiej zaś strony ważne jest zbieranie informacji na temat skutków 
społecznych takich kampanii. W zakresie doboru środków przekazu i pomiaru ich 
skuteczności istnieją sprawdzone narzędzia należące do dziedziny badań marketingo-
wych. Jednak jeśli chodzi o przewidywanie pewnych trendów i problemów społecznych, 
a także ocenę długofalowego wpływu kampanii na zmiany zachowań, systemy infor-
macji marketingowej wymagają jeszcze poszerzenia. Szczególnie obiecujące wydaje się 
znowu korzystanie z podsystemu wywiadu rynkowego i włączenie do listy źródeł także 
analiz opracowywanych przez np. agencje rządowe oraz inne organizacje pozarządowe, 
w zakresie np. stanu zdrowia społeczeństwa lub problemów dotyczących najuboższych 
warstw społecznych. 

Przykładem wykorzystywania tego typu źródeł w SIM jest American Dietetic Asso-
ciation (ADA). Ta organizacja włączyła monitoring otoczenia do procedury planowania 
strategicznego od 1995 r. Raport z monitoringu otoczenia jest co roku opracowywany 
na podstawie konsultacji centrali z jednostkami terenowymi i współpracującymi or-
ganizacjami oraz publikowany w czasopiśmie ADA. W raporcie z 2002 r. stwierdzono 
np. zwiększenie zainteresowania strategicznego prawidłowym żywieniem i bezpieczeń-
stwem żywności, a także możliwością uniknięcia chorób związanych z nieprawidłowym 
żywieniem w społeczeństwie amerykańskim [Moen, 2003]. W związku z tymi danymi 
postanowiono, że organizacja musi się zmierzyć ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 
profesjonalnych dietetyków w nowych grupach wiekowych w nowych okolicznościach.

Nowe instrumenty współczesnego marketingu

Zmiana roli CRM. Systemy typu CRM są coraz bardziej popularnym, jednak wciąż 
jeszcze nowym elementem systemów informacji marketingowej. Jak pokazuje praktyka, 
najlepiej sprawdzają się one na rynku instytucjonalnym, gdzie wyższa wartość pojedyn-
czych transakcji zwiększa opłacalność indywidualnego podejścia do każdego klienta, 
a ponadto wiedza o klientach jest łatwiej dostępna. Na tym rynku również potencjalne 
możliwości redukcji kosztów prowadzenia działalności dzięki CRM są większe (np. 
koncern Panasonic podwoił sprzedaż przez zastosowanie aplikacji CRM na platformie 
B2B) [Pukas, 2008]. 

Nowe rozwiązania analityczne dostępne w ramach CRM to na przykład:
• Analizy w czasie rzeczywistym: łączą wiedzę o klientach z informacjami z modeli 

analitycznych, co pozwala opracować zalecenia, które zwiększają wartość każdego 
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kontaktu z klientem. Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą np. radykalnie zmniejszyć 
ryzyko kredytowe poprzez szybkie ustalenie wiarygodności kredytowej i propozycję 
dogodnych warunków płatności.

• Scenariusze planowania: pozwalają na planowanie kampanii w połączeniu z klu-
czowymi procesami biznesowymi. Na przykład firmy z sektora high-tech, tworząc 
produkty oparte na współpracy z klientami, mogą dzięki połączeniu łańcucha dostaw 
z wiedzą o potrzebach klientów podejmować najbardziej korzystne decyzje dotyczące 
wielkości zapasów i rozwoju produktów7.

• Synchronizacja CRM z zewnętrznym programem magazynowo-sprzedażowym 
dostępna w średniej wielkości systemach CRM umożliwia prowadzenie spójnych 
baz klientów i produktów, pozwala na dostęp do faktur i raportów finansowych 
z poziomu systemu CRM, możliwość automatycznej windykacji należności w sy-
stemie CRM, podgląd aktualnych stanów magazynowych, aktualizację cenników, 
wstawianie zamówień bezpośrednio do programu magazynowo-sprzedażowego 
z poziomu programu CRM8.

Rysunek 3.  Proces wyrównywania dysproporcji między wiedzą firmy a wiedzą klienta 
przy pomocy systemu CRM

Źródło: [Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 2005, s. 115].

Analizując korzyści związane z rozwojem informatycznych systemów CRM należy 
pamiętać jednak, że stanowią one tylko element pewnej strategii działania. Realizując 
tę strategię, firma może kierować się tzw. „zewnętrznymi” motywami (np. uzyskanie 
pewnych materialnych rezultatów w zamian za zainwestowane środki), a wtedy więź 
między kontrahentami ma charakter przede wszystkim materialistyczny [Renart, Ca-
bre, 2004, s. 22]. Natomiast jeśli motywy wdrażania strategii CRM są „wewnętrzne” 
(np. podtrzymywanie więzi i uczenie się od klienta) lub nawet „transcendentne” (po-
moc w zaspokojeniu prawdziwych potrzeb klientów, wspomaganie ich rozwoju jako 
firm i jednostek), to prowadzą do głębszych powiązań i ściślejszej identyfikacji między 
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partnerami. Wówczas tzw. CRM ilościowy, z klasycznym, asymetrycznym transferem 
wiedzy jawnej o firmie, powinien się przekształcić w CRM partnerski [Zarządzanie 
wiedzą…, 2005, s. 112]. W takim systemie ma miejsce równoważny transfer wiedzy 
niejawnej między firmą a klientem, gdzie klienci wewnętrzni (pracownicy) oraz klienci 
zewnętrzni uczestniczą wspólnie w procesach kreowania i dyfuzji wiedzy ukrytej firmy 
(patrz rys. 3). Takie zarządzanie wiedzą o procesach biznesowych (tzw. knowledge-ba-
sed CRM) ma prowadzić do wzmocnienia relacji i skuteczniejszej współpracy. Zatem 
obecnie wydaje się, że przedsiębiorstwa korzystające z CRM coraz częściej dostrzegają 
konieczność dopasowania rodzaju CRM do potrzeb danej relacji i przestają traktować 
go wyłącznie jako narzędzie informatyczne służące do przyspieszenia obsługi klienta.

Zmiany w zakresie badań marketingowych. Zgodnie z tendencją do zwiększania 
znaczenia informacji o rynku następuje – według opinii szefów agencji badawczych 
również w Polsce – wzrost roli badań marketingowych [„Brief” 2008]. Zyskują one rolę 
strategiczną (w zestawieniu z wcześniejszym nastawieniem taktycznym i operacyjnym), 
co przejawia się np. w tym, że domy mediowe kupują agencje badawcze, aby zwiększyć 
efektywność pozyskiwania informacji. Ta tendencja przejawia się również na poziomie 
regulacji branżowych, gdzie stowarzyszenie ESOMAR wprowadziło zmiany w kodeksie 
badań marketingowych, odzwierciedlające wzrost ich roli konsultingowej. Jak pod-
kreślają eksperci z branży badawczej, istnieje także coraz większa potrzeba integracji 
wiedzy z różnych dziedzin w firmie, co jest uwarunkowane efektywnym zarządzaniem 
wiedzą marketingową. Należy także zwrócić uwagę na potrzebę ściślejszej współpracy 
agencji i klientów.

Od kilku lat widoczne są również tendencje do specjalizacji firm badawczych według 
sektora, badanych problemów, stosowanych technik badań [Badania marketingowe, 
2002, s. 39]. Coraz częściej można zaobserwować zlecanie badań marketingowych fir-
mom konsultingowym, doradczym, z czym wiąże się wspomniany wzrost znaczenia 
badań strategicznych. Od strony technik badawczych można z kolei zauważyć integrację 
elementów ilościowych i jakościowych, stopniowy wzrost znaczenia badań ilościowych, 
utrzymywanie się dużej roli badań jakościowych oraz wzrost roli tzw. badań syndyka-
towych, zwłaszcza dotyczących punktów sprzedaży, tzw. retail audit [Katalog PTBRiO, 
2007, 2009]. 

Z kolei w zakresie stosowanych technik badawczych można zauważyć takie zmiany, 
jak zmniejszenie liczby respondentów w wywiadach grupowych oraz wydłużenie czasu 
prowadzenia tego typu wywiadów, nawet do 2–3 godzin. Towarzyszy temu coraz częst-
sze prowadzenie badań poza studiem, w naturalnym środowisku respondenta [Maison, 
2008]. W ten trend wpisują się poszukiwania nowych metod, takich jak np. badania 
etnograficzne. Pozwalają one obserwować rzeczywiste zachowania, sprzeczne z dekla-
rowanymi wartościami, przepisami prawa, regułami zachowania subkultur. Zaliczane są 
one do technik obserwacji i polegają zwykle na kilkudniowym pobycie badacza w domu 
lub miejscu pracy badanego oraz rejestrowaniu codziennych wykonywanych przez niego 
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czynności. Mogą do nich należeć prace wykonywane w gospodarstwie domowym, na-
bywanie i używanie różnych produktów i usług czy też korzystanie z narzędzi, urządzeń 
technicznych [Badania marketingowe, 2007]. Zaletą tej metody jest brak „przekłamań” 
związanych z pozyskiwaniem informacji na podstawie deklaracji nabywców. Jak zawsze 
przy zastosowaniu metod obserwacyjnych metoda ta jest jednak czasochłonna a su-
biektywizm obserwatora, możliwość wzajemnego oddziaływania obserwatora i osoby 
badanej mogą obniżyć jakość wyników. 

Zastosowania Internetu do monitorowania otoczenia. Za nowe narzędzie SIM 
w zakresie funkcjonowania podsystemu monitorowania otoczenia należy uznać Internet. 
W publikacjach, informacjach i badaniach umieszczanych w Internecie można odnaleźć 
początek wielu trendów obejmujących biznes, społeczeństwo, technologię czy świat poli-
tyki znacznie przed ich upowszechnieniem na szeroką skalę. Trudność w wykorzystaniu 
Internetu polega na wykrywaniu tzw. słabych sygnałów pojawiających się w Internecie 
przy pomocy automatycznych narzędzi. Takie możliwości jednak istnieją przy użyciu 
oprogramowania do skanowania otoczenia (np. MasterScan i CI Spider), które przeszu-
kuje zawartość określonych wcześniej stron internetowych i porównuje ją z zawartością 
uzyskaną w czasie wcześniejszych wizyt. Inne, jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia 
działają przy wykorzystaniu tzw. teorii poszukiwania informacji (information foraging 
theory), prawie bez ingerencji użytkownika, posługując się jedynie jego oceną dotyczącą 
zebranych informacji i naśladując zachowania człowieka [Decker et al., 2005]. 

Procesy przeszukiwania zasobów sieciowych za pomocą narzędzi komputerowych 
w celu pozyskania informacji biznesowych określane są też niekiedy jako tzw. Web mi-
ning, czyli wydobywania danych z Internetu. Z kolei inne, bardziej systematyczne podej-
ście to tzw. Web farming, obejmujące ciągły proces dostarczania informacji pochodzących 
z sieci decydentom oraz proces ulepszania informacji istniejących w sieci dla potrzeb 
biznesu. Zadania w ramach Web farming to po pierwsze znajdowanie nowych źródeł 
informacji i strukturalizowanie informacji dla potrzeb hurtowni danych, a następnie 
rozpowszechnianie informacji wśród decydentów i systematyczne powtarzanie powyż-
szych zadań przez wyznaczony dział informacyjny firmy [System informacyjny, 2005].

Przypisy

1 Badanie, ukończone w 2006 r., obejmowało menedżerów z ponad 250 małych i średnich firm pol-
skich [Ratajczyk, 2008, s. 416–422]. 

2 Jako przykład z rynku dóbr masowych można tu podać fabrykę misiów, zob. także [Błaszczak, 2009].
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3 Marketing is the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering 
and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large [AMA, 2007].

4 Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and de-
livering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization 
and its stakeholders [AMA, 2004].

5 http://www.pgconnectdevelop.com
6 http://brief4poland.pl/aktualności/art88.html, http://brief4poland.pl/aktualności/art186.html 
7 Nowe funkcje analityczne w mySAPCRM, „CRMnews”, www.crm.pl 
8 Nowe funkcjonalności BS4-CRM, Materiały wewnętrzne firmy BS4-CRM, listopad 2008.
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The Marketing Information System and the Current Changes 
in Marketing

Summary

The paper examines the influence of changes in modern marketing theory on the 
concept and functions of marketing information systems (MIS). The increasing number 
of target groups, at which marketing activity is directed means that MIS should gather 
information from new sources and then support the development of product offers taking 
into account the well-being of the society and environment. Secondly, vast amounts of 
information must be managed with help of new information technology tools, such as 
data mining, which is nowadays becoming more and more popular. Furthermore, the 
emphasis on marketing effectiveness makes the control functions of MIS more important.

The second part of the paper examines new marketing tools based on the IT support 
particularly the customer relationship management (CRM) systems and their role in the 
marketing strategy development. Next, the changing role of marketing researchers, who 
now assume the role of consultants, instead of just gathering the primary market informa-
tion, has been outlined. Finally, the new applications of the Internet as an environmental 
scanning tool have been described, including examples of the web mining software.


