
POLITYKA PRODUKTUPOLITYKA PRODUKTU



Produkt

wszystko to, co można zaoferować 
nabywcom do konsumpcji, użytkowania 
lub do dalszego przerobu, czyli jest to 

zbiór korzyści dla nabywcy. 



Funkcje produktu:

odzwierciedlają relacje zachodzące między 
produktem a celem, któremu ma on służyć 
i który uzasadnia jego istnienie (funkcje 
podstawowe, utożsamiane często z rdze-
niem produktu) oraz relacji między pro-
duktem a oczekiwaniami jego użytkownika 
(funkcje dodatkowe). 



Funkcje produktu - podział:

1. Funkcje użytkowe – określające klasę produktu, 
czyli:
funkcje techniczne:
– funkcje podstawowe – celem ich jest rozróżnienie 

kategorii produktu,
– funkcje pomocnicze – tworzą dodatkowe korzyści 

dostarczane przez produkt,
– funkcje udogodnień w użytkowaniu – stanowią 

o dodatkach, modyfikacjach produktu lub też 
o zmianach jego opakowania,

funkcje prawne.



Funkcje produktu - podział:

2.  Funkcje generowane – związane z kosz-
tami i korzyściami, jakie przynosi produkt:
funkcje integracyjne,
funkcje ekonomiczne,
funkcje adaptacyjne. 



Struktura produktu:

rdzeń produktu – podstawowe korzyści,
produkt rzeczywisty – postrzeganie 
produktu,
produkt poszerzony – korzyści dodatko-
we, decydujący; narzędzie różnicowania,
produkt potencjalny (możliwość rozwoju 
produktu).





Klasyfikacja produktów:

1. Ze względu na przeznaczenie:
A. produkty konsumpcyjne:
produkty wygodnego zakupu (produkty pow-
szednie): produkty podstawowe, produkty nie-
poszukiwane (impulsywne), produkty awaryjne 
(nagłej potrzeby),
produkty wybieralne (okresowego zakupu): 
dobra homogeniczne, dobra heterogeniczne,



Klasyfikacja produktów:

produkty luksusowe (rzadkiego zakupu),
produkty niepostrzegane.

B. produkty przemysłowe – produkty wy-
korzystywane do produkcji innych wyro-
bów, przeznaczonych dla użytkowników 
finalnych.



Klasyfikacja produktów:

2. Ze względu na korzystność i szkodliwość 
produktów:
produkty pożądane zapewniające długo-
okresową satysfakcję i korzyści,
produkty przyjemne dające wysoką 
natychmiastową satysfakcję, lecz powo-
dujące trwałe szkody dla organizmu,



Klasyfikacja produktów:

produkty zbawienne, które nie sprawiają 
przyjemności w krótkim czasie, ale mogą 
się okazać bardzo przydatne w szczegól-
nych sytuacjach zagrożenia życia,
produkty szkodliwe nie zapewniające 
żadnej korzyści i satysfakcji.



Funkcje opakowań:

funkcja ochronna,
funkcja promocyjna,
funkcja informacyjna,
funkcja fizycznej organizacji pracy 
(manipulacyjna, logistyczna).



Rodzaje opakowań:

1. Ze względu na przeznaczenie:
opakowania transportowo-magazynowe, 
np. paleta, kontener,
opakowania zbiorcze, np. pudła, skrzynie 
opakowania jednostkowe (bezpośrednie) 
np. puszki, tubki.



Rodzaje opakowań:

2. Ze względu na sposób 
postępowania w obrocie:

opakowania bezzwrotne, tzn. sprze-
dawane wraz z towarem,
opakowania zwrotne – wypożyczane, 
kaucjonowane.



Rodzaje opakowań:

3. Ze względu na możliwość 
użytkowania w obrocie:

opakowania jednorazowego użytku, 
np. butelki plastikowe, puszki do 
konserw,
opakowania wielokrotnego użytku, 
np. beczki. 



Asortyment

stanowią go wszystkie linie produktów ofero-
wane przez firmę. Opisują go zmienne:

szerokość – liczba różnych linii produktów, 
jakie oferuje dana firma; różnicowanie po-
ziome;
głębokość – liczba typów produktów za-
wartych w linii produktów;
długość – liczba produktów wytwarzanych 
(sprzedawanych) w danej firmie.



Asortyment

Stosowane strategie: 
pełnego asortymentu, 
ograniczonego asortymentu.



Wariant asortymentu Zalety Wady 

Linia produktów 
wąska, ale głęboka 

– silna lojalność klientów, 
– wysoki stopień specjalizacji 

sprzedawców, 
– dobry wizerunek, 
– niewielu niezadowolonych 

klientów 

– ograniczona widoczność na 
rynku, 

– niewielki przepływ klientów  
w sklepie, 

– oferowana minimalna różno-
rodność towarów 

Linia produktów 
wąska i płytka 

– minimalne koszty, 
– szybki obrót towarów, 
– zadowolenie klientów szukają-

cych szybkiej i wygodnej ob-
sługi 

– ograniczone możliwości ruchu  
w sklepie, 

– mała różnorodność towarów, 
– klienci często nie znajdują po-

szukiwanego towaru 

Linia produktów 
szeroka i głęboka 

– silna lojalność klientów, 
– szybki obrót towarów, 
– duża widoczność towarów na 

rynku 
– możliwość dokonania potrzeb-

nych zakupów w jednym skle-
pie 

– niski obrót niektórych towa-
rów, 

– znaczne zamrożenie gotówki  
w zapasach, 

– niezbyt dobry wizerunek 

Linia produktów 
szeroka i płytka 

– duża przepustowość, 
– zakupy dokonywane w jednym 

sklepie, 
– bardzo duża widoczność na 

rynku, 
– bardzo wygodne i szybkie za-

kupy 

– ograniczona różnorodność, 
– niski obrót niektórych towa-

rów, 
– słaby wizerunek, 
– klienci nie zawsze mogą kupić, 

czego chcą 

 



Przekształcenia asortymentu mogą 
odbywać się poprzez:

Narastanie (lub ograniczanie) w dół.
Narastanie (lub ograniczanie) w górę.

Narastanie w dół i w górę to inaczej 
różnicowanie pionowe produktów, czyli 
firma wprowadza wiele odmian danego 

rodzaju produktu.
Nasycanie poziome (różnicowanie 
poziome, poszerzanie asortymentu). 



Marka produktu (brand)

– określona nazwa, termin, symbol, wzór lub 
ich kombinacja, stworzona celem 
identyfikacji danego produktu i firmy oraz 
odróżnienia ich od konkurencji. 

Elementy marki: część werbalna (nazwa 
marki) oraz część graficzna (symbol 
marki). 



Nazwa handlowa – nazwa komercyjna, prawna, 
pod którą firma prowadzi swą działalność.

Znak handlowy świadczy o tym, że firma 
legalnie zarejestrowała swoją markę lub nazwę 
handlową. Firma ma wyłączne prawo posługiwa-
nia się tym znakiem, zabezpieczając się w ten 
sposób przed używaniem go przez inne firmy 



Rodzaje marek:

1. Marka rodzinna – obejmująca 
wszystkie lub większość produktów 
danej firmy.

2. Marka indywidualna – obejmuje 
jeden produkt danej firmy.

3. Marka kombinowana (łączona). 



Rodzaje marek:

1. Marka producenta (ogólnokrajowa).
2. Marka pośrednika – anonimowość producenta.
3. Marka podstawowa (rodzajowa) – sugeruje 

przynależność do pewnej grupy produktów, bez 
używania nazwy producenta lub innych terminów 
pozwalających na bliższą identyfikację wyrobu 
na rynku, czyli tzw. niemarkowe produkty. 



Funkcje marek:

tworzenie dodatkowej wartości,
w pewnym stopniu zabezpieczenie przed 
podróbkami,
odróżnienie produktu od produktów 
konkurencyjnych,
ułatwienie znalezienia produktu na rynku,
efekt hallo, czyli przenoszenie wartości marki 
na inne produkty danej firmy.



Jakość:

– miara stopnia, w jakim dany produkt 
zaspokaja wymagania użytkownika. 

Z jakością wiąże się dostarczenie 
produktu klientowi w odpowiednim 

czasie i miejscu. 



Sposoby wykorzystania jakości
jako narzędzia oddziaływania na 
nabywców:

lansowanie nazwy firmy jako wytwórcy dóbr 
i usług znanego ze swojej solidności 
i rzetelności,
oferowanie produktu wraz z odpowiednimi 
usługami instalacyjnymi oraz eksploatacyjnymi 



Cykl życia produktu:

etapy, przez które przechodzi produkt na 
rynku. 

Są to fazy: zerowa, wprowadzenia, wzrostu, 
dojrzałości oraz spadku 





Faza zerowa:

przygotowanie warunków do realizacji 
procesu wytwarzania produktów; następuje 

tu proces przygotowania, tworzenia 
składników infrastruktury, realizacja 

określonego cyklu inwestycyjnego, rozruch 
technologiczny, testowanie egzemplarzy 
próbnej produkcji, testy rynkowe, nabór 
i szkolenie potrzebnego personelu itp. 



 Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek 

Sprzedaż niewielka, powolny 
wzrost szybki wzrost szczyt sprzedaży 

i wolny spadek spadek 

Zyski ujemne lub brak rosnące 
wysokie, ale powo-
li stabilizują się lub 

maleją 
niskie lub zerowe 

Nakłady 
marketingowe bardzo wysokie wysokie malejące niskie 

Konkurencja brak lub niewielka rosnąca liczba intensywna ograniczona 

Nabywca innowator (pionier) wczesny naśladow-
ca 

nabywca masowy, 
późna większość 

maruder (konser-
watysta) 

ekspansji na rynku utrzymania udziału

Strategia 

strategia szybkiego 
i wolnego zbierania 
śmietanki (skim-

ming), 
strategia szybkiej 
i wolnej penetracji 

penetracji rynku 
strategia modyfika-
cji produktu, rynku 
i innych elementów 

marketingowych 

utrzymania podaży, 
modyfikacji  
i wycofania 

 



Cele 
marketingowe

podniesienie świa-
domości nabywców, 
kreowanie produktu

podkreślenie zró-
żnicowania, utrwa-

lenie pozycji  
na rynku 

utrzymanie lojal-
ności wobec marki, 

obrona udziału  
w rynku 

zebranie „żniwa”, 
wycofanie się, 

obniżanie 
wydatków 

Produkt 
jeden standardowy, 
ograniczony asorty-

ment 

ulepszony, więcej 
wersji 

zróżnicowany, peł-
na gama marek  

i modeli 

adaptowany do 
malejącego popytu 

Dystrybucja ograniczona, 
kształtująca się intensywna 

bardzo intensywna, 
maksymalna liczba 
punktów sprzedaży 

selektywna, 
usuwanie 

niezyskownych 
kanałów 

Cena wysoka lub 
penetracyjna 

niższa, przenikania 
na rynek 

niższa, cena kon-
frontacji lub prze-
bicia konkurencji 

najniższa, pozo-
staje na poziomie 
zapewniającym 

rentowność 

Promocja 

informująca, 
kształtująca, 

uświadomienie 
istnienia produktu 

nakłaniająca, wy-
różniająca, podkre-
ślanie różnic mię-

dzy własnym produ-
ktem a konkuren-

cyjnym 

przypominająca, 
podkreślająca 

dodatkowe korzy-
ści, ograniczona 

minimalna, 
zredukowana do 
poziomu potrzeb, 

informująca 

 



Strategie w fazie wprowadzania:

1. Strategia szybkiego „zbierania śmietanki” 
(szybkich zysków), polega na ustalaniu wyso-
kich cen na nowy produkt przy równoczesnym 
ponoszeniu wysokich kosztów promocji. 

Zalecana jest ona w sytuacjach, gdy:
duża część nabywców nie zna produktu,
istnieje grupa nabywców znających wprowa-
dzany produkt, którzy skłonni są zapłacić za 
niego wysoką cenę;
istnieje silna konkurencja.



Strategie w fazie wprowadzania:

2. Strategia wolnego „zbierania śmietanki” 
(wolnych zysków)- polega na wprowadzeniu na 
rynek nowego produktu o wysokiej cenie przy 
niskich nakładach na promocję. Strategię tą 
stosuje się w sytuacjach, gdy:
jest ograniczony rynek nabywców,
większość nabywców jest świadomych istnienia 
produktu,
są chętni do zakupu po wysokich cenach,
nie występuje konkurencja lub jest ona słaba.



Strategie w fazie wprowadzania:

3. Strategia szybkiej penetracji - czyli 
wprowadzanie na rynek nowego produktu 
o niskiej cenie przy jednoczesnym 
ponoszeniu wysokich nakładów na 
promocję. Zaleca się ją stosować, gdy:
istnieje rozległy rynek danego produktu;
znajomość produktu jest niewielka;
nabywcy są wrażliwi na cenę;
istnieje silna konkurencja.



Strategie w fazie wprowadzania:

4. Strategia wolnej penetracji - stosuje się 
wtedy niskie ceny produktu oraz niskie 
nakłady na promocję. Jest ona zalecana 
w następujących okolicznościach:
rynek jest rozległy,
nabywcy są wrażliwi na cenę,
nabywcy są świadomi istnienia produktu,
zagrożenie ze strony konkurencji jest 
niewielkie. 



Strategie w fazie wzrostu:

doskonalenie jakości produktu oraz wprowa-
dzanie różnych jego usprawnień,
dodawanie do dotychczasowej struktury asorty-
mentowej nowe modele,
odkrywanie i zdobywanie nowych segmentów 
rynku,
wejście w nowe kanały dystrybucji, tam, gdzie 
jest klient,



Strategie w fazie wzrostu:

zmiana strategii promocji z uświadamiania 
nabywców na budowanie ich lojalności wobec 
produktu,
obniżanie ceny, aby zachęcić nabywców 
wrażliwych na cenę,
konkurowanie z agresywnymi naśladowcami 



Strategie w fazie dojrzałości:

modyfikacja rynku, która może zmierzać 
zarówno w kierunku zwiększenia liczby użyt-
kowników produktu, jak i wzrostu wskaźnika 
zużycia produktu przez dotychczasowego 
konsumenta;
modyfikacja produktu: poprawa jakości, 
wprowadzanie nowych cech wyrobów, zmiana 
stylu, w tym głównie efektów estetycznych;
modyfikacja elementów marketingu mix, 
czyli dystrybucji, ceny, promocji, personelu.



Długość cyklu życia produktu 
zależy od:

rodzaju samego produktu i od jego 
przeznaczenia,
częstotliwości zakupu,
możliwości różnicowania produktu i na-
dania mu odmiennej charakterystyki,
podatności na zmiany koniunkturalne,



Długość cyklu życia produktu 
zależy od:

rodzaju zaspokajanych potrzeb konsu-
mentów i od tempa zmian tych potrzeb,
postępu technicznego i technologicznego 
w sferze wytwarzania,
struktury podmiotów działających na rynku,
sezonowości, mody, oddziaływania konku-
rencji. 



Przed powzięciem decyzji o wycofaniu 
produktu z rynku producent powinien 
zebrać informacje o:

wielkości sprzedaży (w ujęciu ilościowym 
i wartościowym),
kierunkach rozwoju rynku i udziału danego 
produktu w zaspokajaniu potrzeb,
pojawianiu się na rynku produktów konku-
rencyjnych,



Przed powzięciem decyzji o wycofaniu 
produktu z rynku producent powinien 
zebrać informacje o:

poziomie kosztów jednostkowych pro-
dukcji oraz dróg ewentualnej obniżki tych 
kosztów, obniżki strat,
możliwych sposobach zmian cen 
produktów,
stanie potencjału produkcyjnego i możli-
wości jego przestawienia na produkty 
zmodernizowane (ulepszone) lub nowe.



Sposoby przedłużania cyklu życia:

modyfikacja, 
która rozpoczyna się w fazie dojrzałości: 

modyfikacja produktu, znalezienie nowych 
rynków zbytu, pokazanie nowych zasto-
sowań produktu itp.





Sposoby przedłużania cyklu życia:

recykl –
ponowny cykl, druga młodość – powstaje 

w wyniku zastosowania działań promo-
cyjnych (reklama, obniżki cenowe); 
występuje po fazie dojrzałości, w fazie 
regresu.





Rodzaje cykli życia - moda:



Rodzaje cykli życia – chwilowa moda 
(dziwactwo sezonowe)



Rodzaje cykli życia – styl



Nowy produkt to:

produkty absolutnie nowe – nowości na skalę 
świata, po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek,
nowe linie produktu,
udoskonalenia dotychczasowych produktów,
produkty korzystniejsze kosztowo,
produkty repozycjonowane, quasi-nowe, czyli 
istniejące produkty kierowane na nowe rynki 
(lub segmenty). 



Etapy akceptacji nowości przez 
konsumentów:

Uświadomienie faktu istnienia nowości.
Zainteresowanie nowością.
Ocena nowości.
Wypróbowanie nowości.
Akceptacja lub odrzucenie nowości 



Etapy rozwoju nowego produktu:

1. Poszukiwanie i gromadzenie pomysłów.
2. Ocena i selekcja pomysłów – z punktu 

widzenia ich realności, opłacalności 
i popytu.

3. Opracowanie i testowanie koncepcji 
produktu.



Etapy rozwoju nowego produktu:

4. Opracowanie strategii marketingowej.
5. Analiza ekonomiczo-finansowa

(ustalenie przede wszystkim ceny pro-
duktu, jego kosztu jednostkowego 
i prawdopodobnego zysku jednostko-
wego).



Etapy rozwoju nowego produktu:

6. Opracowanie prototypu i przeprowadzenie testów 
technicznych oraz akceptacyjnych. 
Metody mierzenia preferencji konsumentów: 
metoda prostego rangowania, porównywanie 
testowanego produktu w parach oraz zasto-
sowanie skali preferencji.

7. Testowanie rynkowe (marketingowe): próbny 
zakup, pierwsze powtórzenie zakupu, adaptacja 
produktu oraz częstotliwość zakupu. 

8. Komercjalizacja, czyli uruchomienie masowej 
produkcji i sprzedaży. 



Schemat zachowań różnych grup 
nabywców wobec nowości:

pionierzy, stanowią 2,5% całego rynku 
docelowego, śmiali, ryzykanci, bogaci, 
introwertycy, kosmopolici,
wcześni naśladowcy (rozważni) – 13,5%, 
postrzegani jako liderzy opinii, zintegrowani ze 
społecznością, konformiści, wykształceni,
wczesna większość (ostrożni) – 34%, przeciętne 
dochody, wykształcenie i status, konserwatywni,
późna większość (bierni) – 34%,
maruderzy (konserwatyści) – 16%.



Grupa Cechy charakterystyczne Status społeczny i wiek Postawa Wpływ społeczny 

Pionierzy 
2,5% 

Lubiący ryzyko i pozna-
wanie nowości. Ludzie 

śmiali i odważni. 
Introwertycy. 

Młodzi. Status społeczny 
najwyższy. Wykształceni,  

o licznych zainteresowaniach. 
Zamożni. 

Ścisły kontakt z wiedzą i informacją 
naukową. Współdziałanie i bliskie 
kontakty z ludźmi tej grupy, częsta 
wymiana poglądów i doświadczeń. 

Opinie mają moc sugestii. Bardzo 
kosmopolityczni. Często podróżują. 

Rozważni 
(wcześni 

naśladowcy) 
13,5% 

Dbający o szacunek i za-
biegający o poważanie  

u innych. 

Wysoki poziom społeczny. 
Dość duży zakres 

zainteresowań i zamiłowań. 

Bardzo częste kontakty ze środowis-
kiem. Ludzie prenumerujący dużo cza-

sopism i gazet. 

Opinie tej grupy mogą często wpły-
wać na inne grupy społeczne. Bardzo 
przywiązani do środowiska. Często 
zaangażowani w pracach na rzecz 
bliskich bądź w miejscu zamiesz-

kania. Postrzegani jako liderzy opinii. 

Ostrożni 
(wczesna 

większość) 
34% 

Zastanawiający się  
i z rozmysłem podejmują-
cy decyzje. Nowościami 

interesujący się tylko wte-
dy, gdy już je wypró-

bowali inni. 

Średni poziom społeczny. 
Średni zakres zainteresowań. 

Duży kontakt z ludźmi na wyższym 
poziomie, zwłaszcza z grupą roz-

ważnych. Czytają czasopisma i gazety 
na poziomie wyższym niż średni. 

Opinie tej grupy są często 
uwzględniane. 

Bierni 
(późna więk-

szość)  
34% 

Sceptycy. Akceptujący 
produkt nowy tylko pod 

wpływem innych. 

Poziom społeczny poniżej 
średniego. Niezbyt wykształ-

ceni, o niskich dochodach. 

Przyswajają poglądy zbliżone do ich 
poziomu lub poziomu grupy ostroż-

nych. Mniej czytają niż ta grupa. 

Opinie niewiele znaczące. Niewielki 
udział społeczny. 

Konserwatyś-
ci (maruderzy)

16% 

Orientujący się raczej ku 
przeszłości. Najlepiej 
akceptują status quo. 

Niski poziom społeczny. Czę-
sto ludzie starsi, niewykształ-
ceni, bez określonej specjal-

ności. 

Korzystają często z opinii i informacji 
sąsiadów, przyjaciół, rodziny. Niewiele 

czytają. 

Opinie ich są rzadko uwzględniane. 
Ludzie izolujący się. 

 



Akceptacja nowości następuje 
szybciej, gdy:

konsumenci uzyskują wyższe dochody,
są bardziej otwarci na zmiany w ofercie sprzedaży,
ryzyko związane z zakupem produktu jest nie-
wielkie,
oferowana nowość jest modyfikacją znanych 
produktów (ale nie tzw. przełomową modyfikacją)
produkt jest zgodny z dotychczasowymi wartościa-
mi, potrzebami czy stylem życia danej grupy konsu-
mentów,



Akceptacja nowości następuje 
szybciej, gdy:

zakup produktu jest związany z sytuacjami 
o stosunkowo niewielkim znaczeniu,
produkt może być nabywany w niewiel-
kich ilościach (co sprzyja wykorzystywa-
niu go na próbę)
producenci i (lub) sprzedawcy korzystają 
z intensywnej promocji i dystrybucji,
produkt jest łatwy w użyciu.


