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Wprowadzenie

Zarządzanie aktywami niematerialnymi przedsiębiorstw stało się jednym 

z najważniejszych czynników sukcesu. W tej grupie marka zajmuje pozycję szcze-

gólną. Oddziałuje skutecznie na klientów oraz na innych uczestników otoczenia 

biznesowego i społecznego. Wzrost świadomości wartości marki widoczny był 

w ostatnich dwudziestu latach w znacznych różnicach pomiędzy wartością księ-

gową a wartością rynkową przedsiębiorstw (a nawet premią powyżej wartości 

rynkowej) płaconą w transakcjach fuzji i przejęć. Zarządzanie kapitałem fi rm po-

wiązane było z tworzeniem, rozwijaniem lub zamykaniem marek. W budowaniu 

silnej marki należy uwzględnić oczekiwania konsumentów, zintegrowanie marki 

z innymi aktywnymi fi rmami tworzącymi wartość, pozycjonowanie na atrakcyj-

nym rynku, zarządzanie mające na celu maksymalizację długookresowego cash 

fl ow marki1.

Według American Marketing Association marka to nazwa, termin, znak, sym-

bol, wzór lub kombinacja tych elementów, stworzona w celu rozpoznania towarów 

i usług sprzedawcy lub grupy sprzedawców i odróżnienia ich od towarów i usług 

konsumentów2. Altkorn wskazuje, że marka stanowi produkt, który zapewnia ko-

rzyści i wartości dodane, cenione przez konsumentów w wystarczającym stopniu 

1  H. Górska-Warsewicz, T. Pałaszewska-Reindl, Marka na rynku produktów żywnościowych, 
SGGW, Warszawa 2002.

2  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felenberg, Warszawa 1996.
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dla dokonania zakupu3. Marka jest warta tyle, ile chcą za nią zapłacić konsumenci 

czy inna fi rma, może oznaczać konkretny produkt lub tylko skojarzenie z wize-

runkiem. W rankingu najbardziej wartościowych marek świata ogłoszonym przez 

„Financial Times” w 2008 roku na pierwszym miejscu znalazła się marka Google 

wyceniona na 86,1 mld USD, następnie GE – 71,4 mld USD i Microsoft – 70,8 

mld USD. Ponadto w pierwszej dziesiątce uplasowały się marki: Coca-Cola, IBM, 

China Mobile, Apple, Mc Donald’s, Nokia oraz Marlboro.

1. Proces budowania marki

Proces budowania marki może przebiegać trzema drogami: budowa nowej 

marki całkowicie od początku, wzmacnianie marki, której potencjał był dotąd 

niewykorzystany, zakup marki mającej silną pozycję na rynku4.

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że przedsiębiorcy mieli tendencję 

do powielania podobnych błędów w zakresie zarządzania marką. Słabą stroną 

podczas budowania marki było ograniczenie się wyłącznie do wymyślenia spe-

cyfi cznej nazwy, zapominając o tym, że dla kupujących nazwy muszą znaczyć 

coś wyjątkowego. Marka jest instrumentem upraszczającym wybór w sklepie 

i gwarantem jakości. Firma, która chce skutecznie budować silne marki, musi 

przede wszystkim zrozumieć, na czym polega ryzyko, jakie dla konsumentów 

niesie zakup określonego produktu. Obopólne zaufanie – klientów do fi rmy 

i fi rmy do klientów – owocuje znakomitą reputacją marki i corocznym wzro-

stem sprzedaży o około 30%. Ważne jest, aby marka zachowała atrakcyjną oso-

bowość. Dopiero takie ujęcie marki, uwzględniające jej funkcje użyteczne, ale 

i symboliczne, pozwala liczyć na sukces w długim i ryzykownym procesie bu-

dowania marki. W wyjątkowo silny i trwały sposób wpływają na postawy kon-

sumentów bezpośrednie doświadczenia z marką. Typowym nieporozumieniem 

jest przekonanie, że tylko reklama buduje markę. W niektórych przypadkach 

reklama odgrywa tylko pomniejszoną rolę w procesie tworzenia marki. Moż-

liwość wytworzenia przez reklamę głębokiej więzi marki z klientami jest rela-

tywnie niewielka.

3  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 2001.
4  G. Urbanek, Tworzenie silnej marki, „Marketing w praktyce”, nr 4/2000.
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Rys. 1. Schemat budowy marki

Źródło: E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, 
Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004, s. 152.

2. Pozycjonowanie marki na rynku

Mechanizm tworzenia siły marki rozpoczyna się od jasnego sprecyzowania 

przez producenta pragnień i potrzeb klientów. Na wartość, czyli kapitał marki 

składają się: postrzeganie jakości oferowanych przez fi rmę produktów, świado-
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mość marki, lojalność wobec marki, image marki i jej pozycjonowanie. A ponadto – 

tworzenie wartości dla nabywcy, ułatwienie i wzbogacenie informacji, umocnienie 

zaufania podczas dokonywania decyzji zakupu, dostarczanie satysfakcji podczas 

korzystania z marki oraz tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa. Podniesienie 

efektywnej czułości wydatków marketingowych, tworzenie lojalności wobec mar-

ki pozwala na podniesienie cen i marż, jest elementem konkurencyjności.

Wartość marki jest to zbiór aktywów (zalet) i pasywów (obciążeń) związanych 

z marką, jej nazwą, symbolem, które dodają lub odejmują jakąś wartość do (lub 

od) wartości dostarczanej przez produkt fi rmie lub klientowi fi rmy.

Rys. 2. Etapy procesu pozycjonowania marki na rynku

Źródło: M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difi n, Warszawa 2001, s. 192.

Pozycjonowanie marki na rynku oznacza określenie miejsca produktów ozna-

czonych daną marką i utrwalanie planowanego wizerunku marki w świadomości 

nabywców tworzących określony docelowy rynek zgodnie z założeniami fi rmy. 

Pozycjonowanie marki wiąże się z działaniami zmierzającymi do wyróżnienia 

marki wśród marek konkurencyjnych.

Wyróżniamy cztery podstawowe błędy popełniane przez fi rmy przy wyborze 

liczby cech wyróżniających, stosowanych w strategii pozycjonowania marki na 

rynku, które mogą negatywnie wpływać na kreowanie siły marki:

słabe pozycjonowanie – którego konsekwencją jest niewyraźny wizerunek a) 

marki i niedostrzeganie przez konsumentów cech wyróżniający markę;

Identyfikacja warunków otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa 

Porównanie strategii marki ze strategią marketingową przedsiębiorstwa 

Charakterystyka nabywców w docelowym segmencie 

Określenie pozycji konkurencyjnych marek 

Wybór pozycji marki na rynku oraz sformułowanie przekazu 

Monitorowanie wybranej pozycji marki i ewentualne repozycjonowanie 
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nadmierne pozycjonowanie – którego konsekwencją jest zawężony, w od-b) 
niesieniu do planowanej przez fi rmę tożsamości, wizerunek marki;
mylące pozycjonowanie – gdy w następstwie przekazywania za dużej ilości c) 
informacji nabywcy mają mylne wyobrażenie o marce;
wątpliwe pozycjonowanie – gdy w świetle rzeczywistych cech produktu d) 
marką oznaczonego, jego ceny, wiedzy o producencie i innych informacji na-
bywcom trudno jest uwierzyć w kreowany przez fi rmę wizerunek marki5.

Ze względu na brak wyraźnie postrzeganej przez nabywców różnicy między 
markami w przypadku tak zwanego imitacyjnego pozycjonowania marki, które jest 
wzorowane na pozycji marek konkurencyjnych, nabywcy mogą oceniać produkty 
oznaczone tymi markami jako oferujące zbliżone lub wręcz identyczne korzyści, 
a podstawowym kryterium oceny w procesie podejmowania decyzji zakupu sta-
je się wówczas cena. Można wyróżnić następujące zasady pozycjonowania marki 
jako elementu strategii fi rmy i procesu kreowania i podtrzymywania siły marki:

potrzeby nabywców i ich zaspokojenie stanowią o istocie strategii pozy-a) 
cjonowania marki, gdyż silna marka to marka adekwatna do potrzeb na-
bywców;
długookresowy charakter pozycjonowania, pozycjonowanie ukierunkowane b) 
na dostarczanie konsumentom korzyści w dłuższym czasie;
konkurencyjny charakter pozycjonowania marki, którego celem jest wyróż-c) 
nianie marki fi rmy spośród marek konkurencyjnych tak, by nabywcy, prze-
konani co do słuszności wyboru, powtarzali swoje decyzje zakupu;
pozycjonowanie marki w sposób skutkujący postrzeganiem jej przez na-d) 
bywców z docelowego segmentu jako wyjątkowej i wyróżniającej;
unikanie pozycjonowania marki ze względu na cechy, które nie są postrze-e) 
gane przez nabywców jako determinanty jakości marki;
pozycjonowanie marki uwzględniające rzeczywiste atrybuty marki;f ) 
pozycjonowanie marki stanowiące odzwierciedlenie przewagi konkuren-g) 
cyjnej fi rmy;
pozycjonowanie marki w sposób klarowny i motywacyjny w aspekcie po-h) 
dejmowania przez konsumentów decyzji zakupu;
pozycjonowanie marki z uwzględnieniem mocnych i słabych stron przed-i) 
siębiorstwa oraz mocnych i słabych stron marki;
pozycjonowanie marki skoncentrowane na wybranych, najistotniejszych j) 
atrybutach marki, a nie na wszelkich cechach i korzyściach oczekiwanych 
przez nabywców.

5  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie..., op. cit.
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Podejmowane przez fi rmy działania związane z pozycjonowaniem marki pro-
wadzą do powstania w świadomości nabywców określonego, mniej lub bardziej 
zgodnego z zaplanowaną tożsamością marki, wizerunku marki.

3. Satysfakcja oraz lojalność konsumenta względem marki

Skojarzenia związane z marką można zdefi niować jako cechy lub dostarcza-
ne przez nią korzyści, które różnicują ją od marek konkurencyjnych. Częściej 
utrzymanie dotychczasowych klientów jest zadaniem łatwiejszym i tańszym niż 
zdobywanie nowych. W wielu sytuacjach przywiązanie klientów wobec marek 
wyrobów jest tak silne, że nawet poważne błędy popełniane przez fi rmę nie po-
wodują znacznego ich odpływu.

Lojalność nabywców wyznaczona jest częstotliwością zakupów, regularno-
ścią, stopniem preferencji wobec danej marki w porównaniu do innych dostęp-
nych marek, wielkością zakupów produktów danej marki lub prawdopodobień-
stwem ponownego zakupu. Często konsumenci przywiązani są do danej marki, 
gdyż przestawienie się na inną markę wymaga odpowiedniego wysiłku, wiąże się 
z wysokimi kosztami i ryzykiem. W celu zwiększenia lojalności klientów trzeba 
podjąć działania, które zmniejszą liczbę klientów niezadowolonych oraz zwiększą 
tzw. koszty przestawienia. Wymaga to zidentyfi kowania przyczyn, które spowo-
dowały niezadowolenie klienta, a następnie podjęcia działań eliminujących. Kon-
sumenci stają się coraz bardziej wymagający, a ich potrzeby coraz bardziej indy-
widualne. Należy pamiętać, że wielu nabywców jest lojalnych wobec danej marki 
ze względu na odpowiednio intensywny sposób dystrybucji. Ważne jest więc, aby 
zapewnić ciągłość dostaw marki6.

Stopień wierności marce dla różnych kategorii produktów zmienia się w od-
niesieniu do segmentu rynku wyodrębnionego ze względu na podobieństwo sty-
lu życia i zachowań konsumenckich7. Jest on zróżnicowany, składa się z pięciu 
grup, ujetych w piramidzie Aakera8. Pierwszą grupę nabywców stanowią nielo-
jalni konsumenci, którzy są wrażliwi na cenę. Piątą – ostatnią grupę tworzą na-
bywcy lojalni, przywiązani do marki. Zwykle wyrażają oni pozytywny stosunek 
i rekomendują produkty danej marki innym konsumentom, a więc wpływają na 
postawy pozostałych nabywców i wartość marki.

6  G. Urbanek, Tworzenie silnej marki, op. cit.
7  M. Bernacik, Style życia a lojalność wobec marki, „Marketing Serwis”, nr 10/1998.
8  D.A. Aaker, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, Th e Free 

Press, Maxwell Macmillan International, New York 1991.
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Rys. 3. Korzyści dla przedsiębiorstwa z lojalności konsumentów wobec marki

Źródło: M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difi n, Warszawa 2001, s. 74.

Należy podkreślić, że poziom lojalności nabywców wobec danej marki zmienia 

się w cyklu życia produktu na rynku. Jest ona jednym z podstawowych wskaźni-

ków siły marki. Korzyści dla fi rmy wynikające z lojalności konsumentów wobec 

danej marki wyszczególniono na rysunku 3.

4. Badanie wartości marki – Equity Engine

Wartość marki zależy od zdolności do generowania przyszłych przychodów. 

Trudności w oszacowaniu wartości wynikają nie tylko z konieczności uwzględnie-

nia przyszłej perspektywy, ale przede wszystkim z czynnika subiektywnej oceny 

przez konsumentów. Ważne jest, jak marka obecnie funkcjonuje w świadomości 

klientów, a nie związane z nią dotychczasowe wyniki (np. udział w rynku).

Klasyfi kacja metod wyceny marki obejmuje: metody kosztowe (koszt odtwo-

rzenia i koszt zastąpienia), rynkowe (porównywanie wartości rynkowej, porów-
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nywanie opłat licencyjnych – royalties), dochodowe (mnożnik zysku, zdyskonto-

wane przepływy gotówkowe, opłaty licencyjne – royalties).

Na uwagę zasługuje podejście Equity Engine opracowane przez Research In-

ternational – międzynarodową korporację badawczą, wykorzystywane w Pol-

sce przez Pentor. Celem badania jest rozpoznanie i określenie obecnej wartości 

marki oraz wpływających na nią determinant. Standardowa procedura obejmuje 

powtarzalne pomiary, pozwala również na monitoring zmian wartości w czasie. 

Szczegółowe obszary badania dotyczą:

pomiarów ogólnej siły marki w porównaniu z markami konkurencyjnymi, –

określenia czynników wpływających na wartość marki oraz ich względnego  –

udziału w tworzeniu wartości,

zidentyfi kowania możliwości wzmocnienia marki, –

zidentyfi kowania zagrożeń ze strony marek konkurencyjnych i poszukiwa- –

nia sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

monitorowania skuteczności obecnej strategii marki i działań marketin- –

gowych.

Postrzeganie i ocena marki sprowadzone zostały do dwóch zasadniczych 

wymiarów – funkcjonalnego i emocjonalnego. Należy wskazać na szczególne 

znaczenie podejścia emocjonalnego, wynikającego z samej istoty marki. W ba-

daniu Equity Engine wymiar emocjonalny (affi  nity) obejmuje trzy grupy skład-

ników – autorytet marki, identyfi kację i aprobatę. Autorytet marki traktowany 

jest w kategoriach zaufania i szacunku, jakim marka cieszy się w opinii klienta. 

Identyfi kacja oznacza pomiar zbieżności wartości nadanych marce z wartościa-

mi wyznaczonymi przez klienta oraz stopień, w jakim klient jest bezpośrednio 

zainteresowany marką. Aprobata to poczucie, że używanie marki zaspokaja po-

trzeby społeczne klienta poprzez kształtowanie opinii o użytkowniku w pożą-

danym kierunku. Warunkiem koniecznym właściwego opisu wymiaru emocjo-

nalnego jest znajomość marki wyrażona w skali odzwierciedlającej stopień zna-

jomości. Składniki wymiaru funkcjonalnego zależą od badanej kategorii marek 

i dobierane są do każdego badania indywidualnie. Oba wymiary składają się na 

wyznaczenie ogólnej preferencji wobec marki (brand equity), którą rozpatruje się 

najpierw bez uwzględnienia ceny. Całkowita wartość marki wymaga połącze-

nia obu aspektów.
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5. Ocena pozycji marki E. Wedel – studium przypadku

Marka Wedel jest najstarszą polską marką czekoladową i jedną z najstarszych 

marek polskich, które do dziś istnieją na rynku. Od ponad 150 lat utożsamiana 

była z oryginalną, prawdziwą czekoladą. Konsumenci docenili przede wszystkim 

wysoką jakość wyrobów Wedla. Opisują markę jako dynamiczną, innowacyjną, 

obejmującą szeroki wybór produktów. Polacy odnoszą się do marki Wedel bar-

dzo emocjonalnie, darząc ją sympatią, sentymentem i zaufaniem. Założyciel fi r-

my Karol Wedel był pionierem w dziedzinie produkcji wyrobów czekoladowych 

– jego fabryka czekolady, otwarta w 1851 roku, była w Polsce pierwszą tego typu. 

Kolejne pokolenia Wedlów rozwijały i doskonaliły tę sztukę, budując silną mar-

kę, która pozostała gwarancją wyjątkowego smaku i najwyższej jakości. Marka 

Wedel jest łatwa do rozpoznania, symbolizuje ją charakterystyczny podpis właści-

ciela jeszcze z XIX wieku – Emila Wedla. Znak skutecznie pozwalał identyfi ko-

wać produkty i wyróżniać spośród dużej oferty konkurencji. Zarówno za czasów 

Emila Wedla, jak i obecnie w strukturze Cadbury Wedel zachowano strategię 

marki producenta. Ma ona charakter marki wspólnej dla wszystkich produktów. 

Pozycja lidera na polskim rynku gwarantowała duży obrót wyrobami przy raczej 

stałym popycie oraz brak konieczności utrzymywania wysokich zapasów. Nazwa 
Wedel obecnie jest jedną z najlepiej kojarzonych z Polską marek. O jej silnej 

pozycji świadczą wyniki licznych badań rynkowych i konsumenckich publiko-

wane przez niezależne instytucje:

Wedel –  Polską Marką Roku – wg Stratosfera, pomiar BrandPower dla „Business-

man Magazine”, 2002;

Wedel –  Ulubioną Marką Słodyczy – wg badania Tracking Study, SMG/KRC, 

2002;

Wedel –  Marka Ciesząca się Największym Zaufaniem – wg badania „Reader’s Di-

gest”, Th e Most Trusted Brand, 2001, 2002, 2003, 2004;

Wedel –  Najsilniejszą Marką w Polsce – wg badania Brand Asset Valuator, Upsta-

irs Young & Rubicam dla „Businessman Magazine”, 2002;

Wedel –  Najsilniejszą Polską Marką – wg Superbrands Polska – marka Wedel dru-

gą i czwartą najsilniejszą marką w Polsce i najsilniejszą marką polską 

(ponadto w dwudziestce najsilniejszych marek na pozycji 19 uplasowało 

się Wedlowskie Ptasie Mleczko), 2003, 2004, 2005;

Wedel –  Ulubioną Marką Młodzieży – wg Pentora, 2003;
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Wedel –  Najbardziej Cenioną Marką Polską – wg Pentora dla tygodnika „Wprost”, 

2003;

Wedel –  Najcenniejszą/Najmocniejszą Marką Polską – w kategorii produktów spo-

żywczych, wg Ernst&Young i AC Nielsen dla „Rzeczpospolitej”, 2004, 

2005;

Wedel –  Polską Marką o Najsilniejszym Potencjale Wzrostu – w kategorii słodyczy, 

wg Young&Rubicam, 2004;

Wedel –  Najsilniejszą Marką w Polsce – Supermarka wg badania Brand Asset Valu-

ator, Upstairs Young&Rubicam dla miesięcznika „Brief ”, 2004, 2005;

Wedel –  Marką Najwyższej Reputacji – w rankingu marek Premium Brand 2007 

marka E. Wedel została uznana za Markę Najwyższej Reputacji w ka-

tegorii produktów żywnościowych.

W drugiej edycji rankingu marek Premium Brand 2007 marka E. Wedel zo-

stała uznana przez Polaków za Markę Najwyższej Reputacji w kategorii produk-

tów żywnościowych oraz zajęła drugie miejsce w klasyfi kacji generalnej najlep-

szych marek. Badanie przeprowadzono na zlecenie miesięcznika „Forbes” przez 

Dom Badawczy Maison i TNS OBOP na reprezentatywnej grupie 1500 konsu-

mentów oraz 200 menedżerów z listy 2000 największych fi rm. Zadaniem bada-

nych osób była ocena najlepszych marek obecnych na rynku polskim. Pod uwagę 

branych było kilka płaszczyzn postrzegania marki: zaufanie do marki, chęć reko-

mendacji marki innym, ocena fi rmy jako pracodawcy i jako partnera biznesowego, 

informacje na temat marki prezentowane w mediach, zaangażowanie społeczne 

marki. W badaniu sklasyfi kowanych było kilkadziesiąt marek w 10 kategoriach. 

Marka E. Wedel znalazła się na czele elitarnego grona najlepiej postrzeganych 

marek produktów żywnościowych, zdobywając tytuł Marki Najwyższej Repu-

tacji. O bardzo wysokim zaufaniu konsumentów świadczy także drugie miejsce 

w generalnym zestawieniu najlepszych marek, w którym marka E. Wedel znala-

zła się tuż za tegorocznym zwycięzcą – TVN (ocena wszystkich wymiarów po-

strzegania marki wyniosła 85,42 punktu na 100 możliwych).

Dane zaprezentowane na rysunku 4 potwierdzają, że produkty marki Wedel, 

w tym głównie czekolady w tabliczkach, były najczęściej spożywane przez kon-

sumentów. Wyjątkowo dobra pozycja marki Wedel jako lidera była spowodowa-

na głównie tym, że fi rma oferowała konsumentom zróżnicowany produkt (miała 

najwięcej gatunków czekolad według kryterium smaków i nadzienia). Potwierdza 

to także najwyższa znajomość marki słodyczy na polskim rynku oraz najwyższy 
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wskaźnik świadomości spontanicznej (badanie SMG/KRC w 2007 r.). Marka 

E. Wedel została wymieniona na pierwszym miejscu przez 41% badanych. Mil-

kę wymieniło na pierwszym miejscu 24,6% respondentów, Alpen Gold – 16,2%, 

a Goplanę 8,1% badanych.

Rys. 4. Czekolada w tabliczkach – marki spożywane najczęściej w Polsce w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego przez TGI, 
MB SMG/KRC w 2007 r.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że Wedel jak żadna inna marka polska po-

trafi  wykorzystać swoje historyczne korzenie i doświadczenie w produkcji cze-

kolady. Polscy konsumenci są bardzo przywiązani do narodowej tradycji. Zgod-

nie z zasadami marketingu Wedel umiejętnie czerpie zyski z „dojnych krów”, ale 

wprowadza także nowe produkty. Przyszłość marki to przede wszystkim dbanie 

o dotychczasowy dorobek oraz ciągłe rozwijanie asortymentu pod parasolem sil-

nego znaku. Jednym z przykładów dbałości o wizerunek było otwarcie pijalni cze-

kolady, odpowiadających potrzebom klientów oraz tendencjom rozwoju usług.
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DETERMINANTS OF BRAND POSITIONING INCREASE

Summary

A brand has become one of the most important insubstantial assets of a com-
pany. A strong brand decides not only about the present but also the future in-
comes. Th e position of the brand depends on the perceived quality of products, 
awareness and brand image, purchasing loyalty level. Th e article comprises 
the rules of brand development and positioning as well as its value measure-
ment based on Equity Engine method. In the empirical part the evaluation 
of E. Wedel brand positioning has been presented.

Translated by Iwona Posadzińska


