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Wprowadzenie

Promocja jest sposobem komunikowania się z potencjalnymi nabywcami 
towarów i usług dla wpływania na ich postawy i zachowania na rynku. To sposób 
oddziaływania marketingowego na klientów i potencjalnych nabywców poprzez 
dostarczenie im informacji, argumentów, obietnic i zachęty w celu skłonienia ich 
do kupowania oferowanych produktów oraz tworzenia pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych1.

W zależności od przyjętej strategii, promocja może skupiać się albo na 
kształtowaniu wizerunku i popularyzowaniu fi rmy, albo na poszczególnych 
liniach produktów lub nawet pojedynczych produktach. W każdym przypadku 
chodzi jednakże o to, aby dotrzeć do możliwie dużej liczby potencjalnych nabyw-
ców z informacją o istnieniu fi rmy czy produktów, przekonać ich o kompeten-
cjach fi rmy i walorach produktu, zdobyć ich przychylność, a w końcu – nakłonić 
do zakupu i uczynić z nabywców stałych klientów. Celem promocji jest więc 
zwrócenie uwagi na dany produkt, rozbudzenie zainteresowania nim, wywołanie 
chęci posiadania i spowodowanie działania w postaci dokonania zakupu. Pro-

1  J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc, Podstawy marketingu, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, 
Gorzów Wlkp. 2002, s. 235.
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mocja powinna budować pozytywny obraz produktu oraz producenta w oczach 
nabywców. W tym celu wykorzystuje się różne środki taktyczne i strategiczne, 
mające bezpośrednio i pośrednio umacniać na rynku pozycję przedsiębiorstwa, 
oferowanych przez niego produktów oraz aktywizować jego sprzedaż2. Promo-
cja jest zatem sztuką wyboru zarówno właściwej kompozycji promotion-mix, jak 
i sposobu wykonania oraz dotarcia pożądanego przekazu do adresatów.

Celem opracowania jest identyfikacja działań marketingowych fi rmy 
Modernlight w zakresie promocji, jako aktywnego narzędzia komunikowana się 
przedsiębiorstwa z klientem na rynku. Na tle rozważań teoretycznych ukazano 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 roku wśród klientów 
Modernlight na terenie Stalowej Woli. Liczebność próby wynosiła 40 respon-
dentów, którzy reprezentowali fi rmy współpracujące z analizowaną jednostką, 
dobranych na zasadzie doboru nielosowego – kwotowego.

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Fundamentem działań promocyjnych jest proces komunikacji. Promocja 
polega na przekazywaniu informacji o produkcie lub usłudze – informacji, której 
zadaniem jest wywołanie chęci zakupu u odbiorcy. Nadawca przekazu – produ-
cent lub fi rma usługowa powinien pamiętać o podstawowej zasadzie: przekazy są 
znakami, które muszą być znane odbiorcy. Im bardziej będzie się pokrywało pole 
doświadczenia nadawcy i odbiorcy, tym większe prawdopodobieństwo efektyw-
nego działania przekazu.

J. Wiktor uważa, że promocja oznacza swoisty dialog pomiędzy przedsię-
biorstwem i potencjalnymi nabywcami, realizowany z jednej strony poprzez 
działania informacyjno-nakłaniające, a z drugiej – sprzężenie zwrotne pomię-
dzy odbiorcą a nabywcą przekazu, poprzez ofertę przedsiębiorstwa3. Promocja 
jest więc procesem komunikowania się fi rm z nabywcami produktów i obejmuje 
zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje informacje 
o produkcie lub fi rmie. 

Przedsiębiorstwo w swojej działalności może wykorzystywać różne instru-
menty komunikowania się z rynkiem; do najważniejszych należą4:

2  J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 277.
3  J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005, 

s. 41.
4  Cz. Kos, J. Szwacka-Salmonowicz, Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warsza-

wa 2004, s. 153.
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− reklama, która według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu 
jest płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, 
usług oraz idei przez określonego nadawcę;

− promocja uzupełniająca – są to różnorodne działania fi rmy w stosunku 
do końcowego nabywcy, np. rozprowadzanie próbek, konkursy itd.;

− sponsoring, który polega na fi nansowaniu i wspomaganiu przez daną 
fi rmę różnych dziedzin życia w celu reklamowym;

− sprzedaż osobista, polegająca na słownej prezentacji produktu lub usłu-
gi potencjalnym klientom;

− merchandising, który odnosi się do promocji produktów w punkcie 
sprzedaży detalicznej i łączy w sobie różne narzędzia promocyjne, tj. 
promocję dodatkową, reklamę oraz sprzedaż osobistą;

− public relations, czyli działania, których celem jest pozyskanie i utrzy-
manie zaufania opinii publicznej do przedsiębiorcy.

Omówione powyżej instrumenty promocyjne składają się na tzw. kompozy-
cję promocyjną. Zapewnieniu ich optymalnego wyboru służy dobór odpowied-
niej strategii promocyjnej. 

Z kolei w szerszym ujęciu pojęcie promocji jest traktowane synonimicznie 
z terminem „komunikacja marketingowa” lub „polityka komunikacji przedsię-
biorstwa z rynkiem”. Łączy bowiem powyższe elementy aktywizacji sprzedaży, 
mające umożliwić pobór i przekazywanie przedsiębiorstwu informacji płynących 
z rynku i zapewnić realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego, stanowią-
cego o interaktywnym, a więc zasadniczym charakterze komunikacji. Podzie-
lając to podejście należy podkreślić, że o ile promocję można traktować jako 
proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, o tyle oczywiste jest, 
że nie każdy akt komunikacji jest promocją. Jest nią bowiem tylko taki proces, 
który wiąże się z realizacją określonych celów rynkowych fi rmy i posługuje się 
określonym zestawieniem instrumentów, wywierających bezpośredni wpływ na 
aktywizowanie sprzedaży5.

Rola promocji łączy się z rozwojem rynku, szczególnego znaczenia nabiera 
więc w warunkach gospodarki rynkowej. Do kreowania i zaspokajania potrzeb 
rynku konieczny jest przepływ nie tylko produktów i usług, ale także informacji 

5  J. Wiktor, op.cit., s. 40.
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o produktach i usługach, ich cenach, miejscu, czasie oraz warunkach transakcji 
kupna-sprzedaży6. 

Strategię wyboru promocji determinują w szczególności następujące czyn-
niki: budżet promocyjny, rodzaj i cechy produktu, etap cyklu życia produktu, 
rynek docelowy, nasilenie konkurencji7. 

Do badań skuteczności działań promocyjnych służą różne techniki, które 
pozwalają zmierzyć zarówno efekty ilościowe jak i jakościowe. Najprostszymi 
metodami badania skuteczności promocji są: badania eksperymentalne, badania 
ankietowe, wywiady i testy. Bardziej skomplikowane metody opierają się na 
badaniach laboratoryjnych8.

Promocja jest planowana i realizowana przez dział sprzedaży, dział promo-
cji lub dział marketingu. Działy te mogą się również zajmować kształtowaniem 
wizerunku fi rmy przez komunikowanie się z osobami niebędącymi nabywcami, 
takimi jak: pracownicy własnego przedsiębiorstwa, dostawcy, przedstawiciele 
organizacji społecznych, udziałowcy i instytucje rządowe. Promocja powinna być 
zawsze dostosowana do celów przedsiębiorstwa i konkretnej sytuacji rynkowej. 

W zależności od sposobów oddziaływania na nabywców można wyróżnić 
dwa rodzaje strategii promocji: nakłaniająca (push) i przyciągania (pull). Pro-
mocja nakłaniana polega na tym, że producent proponuje produkt najbliższemu 
uczestnikowi kanału dystrybucji – najczęściej hurtownikowi, który z kolei pro-
ponuje produkt kolejnemu uczestnikowi tego kanału. Stosując promocję przycią-
gania, producent kieruje zainteresowanie bezpośrednio na ostatnich nabywców, 
z zamiarem rozbudzenia silnego popytu pierwotnego na produkt. Przyjmuje zało-
żenie, że w wyniku intensywnej promocji ostateczni nabywcy będą próbowali 
kupić produkt w sklepie, a sklep niejako będzie zmuszony zakupić produkt od 
producenta lub hurtownika, aby sprostać preferencjom nabywców9. 

Promocja powinna być w pewien sposób dopasowana do charakterystycz-
nych cech i oczekiwań adresatów, czyli tych osób, do których jest kierowana. 
W szczególności zalecane jest odmienne podejście do następujących grup adre-
satów: konsumentów, przedsiębiorców – jako nabywców produktów przemy-
słowych, detalistów, hurtowników i własnych pracowników przedsiębiorstwa. 

6  S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 148.

7  E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 313–314.
8  J. Musiałkiewicz, Marketing, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2004, s. 139.
9  E. Michalski, op.cit., s. 315.
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Struktura promocji nie jest stała. Przeważnie nie używa się jednocześnie wszyst-
kich form promocji. Promocja może być użyta do więcej niż jednego produktu.

Działania promocyjne są zazwyczaj niezbędne dla właściwego wprowadze-
nia nowego produktu na rynek, a także utrzymania pozycji rynkowej i osiągnięcia 
długookresowych celów przedsięwzięcia. Głównym celem promocji jest zmniej-
szenie dystansu między oferowanym produktem a klientem. Dystans ten należy 
ograniczyć do minimum poprzez właściwe informowanie klientów o możliwych 
rodzajach produktów, o miejscu i czasie dostępności oferty produkcyjnej, a także 
o zróżnicowanych formach sprzedaży. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa Modernlight jako obiektu badań

Modernlight to agencja reklamowa, łącząca w sobie działania agencji inte-
raktywnej, której celem jest wspomaganie klientów w realizacji ich planów mar-
ketingowych w sieci, a także na rynkach lokalnych. Ambicją fi rmy jest tworzenie 
skutecznych i wydajnych narzędzi do prowadzenia biznesu za pośrednictwem 
Internetu. 

Historia fi rmy Modernlight rozpoczęła się w 2002 roku, w odpowiedzi na 
rosnące zapotrzebowanie na usługi internetowe ze strony agencji reklamowych 
działających poza Internetem. Przez kilka pierwszych lat działa głównie jako 
podwykonawca dla większych agencji, dzięki czemu jej pracownicy szybko 
zdobyli wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów in -
teraktywnych. Ta współpraca pozwoliła na nawiązanie wielu ważnych kontak-
tów i zdobycie płynności fi nansowej. 

Głównym profi lem działalności fi rmy Modernlight jest budowanie stron 
internetowych oraz tworzenie specjalistycznych oprogramowań dla fi rm. Dodat-
kowo agencja świadczy usługi w zakresie poligrafi i i wybranych form reklamy 
radiowo-telewizyjnej. Profi l działalności jest elastyczny i szeroki, swą bogatą 
ofertę zawdzięcza współpracy z wieloma podwykonawcami, świadczącymi usługi 
na wysokim poziomie. Mimo tej współpracy fi rma kładzie ogromny nacisk na 
rozwój i jakość usług świadczonych przez jej pracowników. W 2009 roku zespół 
programistów Modernlight stworzył autorski system zarządzania treścią w serwi-
sach internetowych – CMSmanager. Od tej pory wdrożono go w wielu projektach 
realizowanych dla największych klientów. CMSmanager jest stale rozwijany, co 
czyni z niego niezwykle wydajne narzędzie. W 2005 roku zakończono prace 
nad uruchomieniem systemu do obsługi e-mail marketingu – CMSnewsletter. 
System okazał się strzałem w dziesiątkę, idealnie trafi ając w potrzeby klientów. 
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W roku 2010 rozpoczęto prace nad projektem utworzenia serwisu udostępniają-
cego narzędzia i elementy do stron internetowych. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec 2011 roku.

W obszarze obranej strategii fi rma Modernlight stawia sobie za zadanie pod-
noszenie świadomości marki wśród klientów oraz zdobywanie nowych rynków 
zbytu. Do najważniejszych działań w tej sferze należy zaliczyć: 

– utworzenie strony internetowej, pełniącej funkcje zarówno reklamowe 
jak i informacyjne,

– uruchomienie elektronicznego systemu składania zamówień,
– umieszczenie reklamy fi rmy w lokalnych mediach,
– zatrudnienie trzech accountów (koordynatorów reklamy na rzecz klien-

ta) w celu pozyskiwania nowych klientów,
– przeprowadzanie badań ankietowych wśród klientów na temat ich zado-

wolenia z oferowanych usług i produktów,
– reklamę prasową w fachowych czasopismach,
– telemarketing.
Do realizacji polityki promocyjnej Modernlight wykorzystuje elementy 

promocji-mix, zwłaszcza w postaci reklamy, promocji sprzedaży i public rela-
tions. W działaniach reklamach główny nacisk kładziony jest na zwrócenie uwagi 
odbiorcy na produkt. W 9 punktach Stalowej Woli umieszczona została reklama 
na billboardach i banerach, które znajdują się w najbardziej ruchliwych częściach 
miasta. Zawierają one niezwykle charakterystyczne logo fi rmy, adres, telefon 
oraz zakres proponowanych usług. 

W ramach promocji sprzedaży Modernlight stosuje się różne bodźce zachę-
cające do zakupu, a mianowicie: 

– zakupy premiowe – nabywcy produktu otrzymują procentową zniżkę 
od ceny przy zakupie większej ilości lub zakupie w ustalonym okresie 
(poza sezonem);

– sprzedaż po obniżonych cenach (obniżkę cen stosuje się po sezonie);
– częściowy zwrot zapłaty;
– rozdawanie gadżetów w postaci kalendarzy, długopisów, zegarków, piór 

i koszulek;
– wręczanie kuponów – po przekroczeniu określonej wysokości zakupu 

klient otrzymuje kupon, który upoważnia go do zniżki przy następnym 
zakupie;
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– sprzedaż wiązana – klient otrzymuje trzy sztuki za cenę dwóch lub pro-
dukt uzupełniający po cenie niższej niż ich łączna wartość;

– prezenty dla nabywców – do nabytego produktu dołącza się prezent 
w postaci innego produktu (breloczek, torba na zakupy, długopis). Cza-
sami prezent jest ukryty w opakowaniu; 

– organizowanie konkursów – klient po spełnieniu warunków bierze 
udział w konkursie i może wylosować nagrodę w postaci upominku lub 
darmowego pakietu usług; 

– zakupy na próbę – nabywca ma możliwość, przed lub po zakupie, wy-
próbowania produktu i zadecydowania o jego zatrzymaniu lub zwrocie.

W czerwcu 2009 roku powstał formalny dział zajmujący się public rela-
tions, który podlega dyrektorowi generalnemu. Obecnie dział ten jest częścią 
serwisu komunikacji. Pierwsza formalna komórka PR zajmowała się kontak-
tami z mediami, organizowaniem konferencji, konkursami dla dziennikarzy, 
kontaktami z VIP-ami. Ówczesny PR utrzymywał także kontakty zewnętrzne 
wysyłając kartki i życzenia okolicznościowe. Kreował wizerunek przedsiębior-
stwa m.in. poprzez wewnętrzną integrację, aby pracownicy byli ambasadorami 
fi rmy w otoczeniu. Tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, przekonywanie 
załogi, że jest częścią sukcesu zakładu, stanowi do dziś jeden z najważniejszych 
elementów budujących korzystny wizerunek przedsiębiorstwa. Obecnie do obo-
wiązków działu PR należy też działalność wydawnicza, publikacyjna o fi rmie, 
przygotowywanie materiałów dla właściciela, utrzymywanie kontaktów z prasą, 
umawianie na spotkania z kierownictwem przedsiębiorstwa, szkolenia dla kadry 
kierowniczej z zakresu kontaktów z mediami, udzielania wywiadów. Są to rów-
nież w szerokim rozumieniu wydarzenia fi rmy w postaci imprez regionalnych, 
kulturalnych, charytatywnych, sportowych.

Działania promocyjne fi rmy Modernlight w opinii klientów

Wymiernym efektem działań promocyjnych jest sposób postrzegania przez 
klientów oferty danej fi rmy. W odniesieniu do analizowanej jednostki, uwzględ-
niając kryterium wieku, oceny ankietowanych przedstawia tabela 1. 
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Tabela 4

Podział ankietowanych ze względu na postrzeganą atrakcyjność oferty Modernlight 
(w proc.)

Wyszczególnienie Ogółem
Ze względu na wiek

18–25 26–35 36–45 46–50 > 51
Bardzo dobrze 12 2 4   4   1 1
Dobrze 52 4 7 30 10 1
Średnio 31 3 8 18   2 –
Źle   5 1 –   2   2 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Zaprezentowane dane tabelaryczne pozwalają stwierdzić, że ponad połowa 
ankietowanych (52%) dobrze ocenia atrakcyjność oferty usługowej Modernlight, 
natomiast co trzeci badany postrzega ją jako średnią. Odnosząc uzyskane wyniki 
do wieku badanych respondentów należy podkreślić, że najmniej liczną grupę 
stanowią ankietowani, którzy źle oceniają atrakcyjność tej oferty usługowej; 
są to osoby w przedziale wieku od 18–25, 36–45 i 46–50 lat.

Skuteczne działania promocyjne mają przekonać ich adresatów do okaza-
nia zaufania. W odniesieniu do analizowanej jednostki, uwzględniając kryterium 
płci, rozkład odpowiedzi ankietowanych w tym zakresie przedstawia tabela 2. 

Tabela 2

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie, czy fi rma Modernlight jest godna zaufania 
(w proc.)

Wyszczególnienie Ogółem
Ze względu na płeć

kobieta mężczyzna

Tak 75 19 56

Nie 25 21 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów można stwier-
dzić, że 75% ankietowanych darzy zaufaniem fi rmę Modernlight, a przeważającą 
ich część stanowią mężczyźni. Co czwarty uczestnik badań nie ufa tej fi rmie, 
w tej grupie z kolei duży odsetek stanowią kobiety.

Podsumowanie

Wyzwania, przed którymi staje fi rma Modernlight, to zdobycie przewagi ryn-
kowej nad konkurencją, poprawienie wydajności pracy, wprowadzanie nowych 
wyrobów, doskonalenie obsługi klienta oraz szybkie reagowanie na zmieniające 
się realia gospodarcze. Tak postawione cele są możliwe do osiągnięcia tylko przy 
zastosowaniu marketingu-mix, zwłaszcza promocji, która pozwala na dotarcie do 
szerokiej grupy potencjalnych nabywców. Dzięki tego typu działaniom również 
wśród obecnych klientów można poprawić wizerunek, a jak wykazują wyniki 
badań ankietowych, istnieje jeszcze grupa klientów, którzy nie darzą zaufaniem 
analizowanego przedsiębiorstwa. 

USE OF PROMOTIONAL INSTRUMENTS WITHIN AN ENTERPRISE 
ON THE BASIS OF MODERNLIGHT

Summary

The study is an attempt to defi ne the signifi cance of promotion within the system 
of communication between an enterprise and the market. On the basis of theoretical 
considerations regarding the issue, in the scope of promotional actions, especially those 
shaping their image, the author has presented the results of survey research on the assess-
ment of their effi ciency within the analysed enterprise. The empirical research results 
allow claiming that promotional actions of the analysed enterprise are performed in 
a reliable manner, allowing for maintaining a high competitive position, and at the same 
time, positively infl uencing the shape of the enterprise’s image. 

Translated by Wiesław Szopiński


