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Nie tak dawno badali!my opako-
wanie kosmetyków dla kobiet. 
Respondentkami by"a naj-

bardziej po#$dana grupa –%m"ode (ale 
nie nastoletnie), pi&kne, wykszta"cone 
i%dobrze zarabiaj$ce. Otrzymane wyniki 
mo#na by"o t"umaczy' przesz"o!ci$ spo-
"eczno-kulturow$. D"uga frustracja oraz 
p&d do%luksusu i%szale(stwa powodowa"y, 
#e%wszystko, co%proste i%estetyczne, by"o 
przez nie ca"kowicie odrzucane. Wygl$-
da"o na%to, #e%nasta"a era zami"owania 
do%z"otego i%srebrnego t"oczenia, jak te# 
do%odrzucenia ekologicznego papieru. 
Ale… Sk$d bra"a si& fascynacja czerni$, 
czerwieni$ i%sza)rem w%jednej grupie ko-
biet, w%a%innej odcieniem szmaragdowym 
i%biel$? Gdzie wzór? Gdzie wspólny mia-
nownik? *adna z%badanych nie potra)"a 
uzasadni' swoich preferencji.

Wyt"umaczenie przysz"o, kiedy zobaczy-
li!my kosmetyki w%kontek!cie ich u#ywania. 
Ogl$daj$c setki zdj&' z%"azienek, zaobserwo-
wali!my pewn$ regularno!' –%opakowania 
na%ogó" pasowa"y do%kolorów !cian w%"azien-
ce. Kobiety, które lubi"y zdecydowane kolory, 
cz&sto mia"y nowe mieszkania, urz$dzone 
zgodnie z%najnowszymi trendami. +atwiej 
by"o przewidzie', jakie kolory panie wybior$, 
obserwuj$c najnowsze magazyny mody, ni# 
pytaj$c kobiety o%ich gusty. 
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Kobiety, kupuj!c, martwi! si"#najbardziej 
tym, czy nie wygl!daj! w#czym$ za#grubo, 
za#bardzo… i#czy ten obcas w#nast"pnym 
sezonie b"dzie nadal modny, czy na#pewno 
wyszczupla %ydk"…

W#dzisiejszych czasach najwi"kszy pro-
blem z#kobieco$ci! sprowadza si" do#pozio-
mu szczup%o$ci. Nie ma chyba tak szczup%ej 
kobiety, która nie chcia%aby by& jeszcze szczu-
plejsza. Zale'no$& jest prosta: kiedy kobiety 
s! grube –#nie czuj! si"#kobiece, a#kiedy s! 
szczup%e –#czuj! si" jak Kleopatra. Dlatego 
argument o#kobieco$ci jako takiej nie jest 
obecnie dla kobiet wa'nym argumentem. 
Mimo lektury setek poradników na#temat 
samoakceptacji, panie i#tak si" czuj! najlepiej 
w#rozmiarze co#najwy'ej 38. Rozmiar ubrania 
i#kilogramy to#teraz najprostsze wyznaczniki 
kobieco$ci. 

Panie nie maj! problemów z#to'samo$ci!, 
z#de(nicj! co#jest, a#co#nie jest kobiece#–#je-
dyny problem, jaki maj!, to#ten z#centyme-
trami. Z#m"'czyznami jest troch" inaczej. 
Im bardziej nowoczesny m"'czyzna, tym 
wi"kszy ma problem z#to'samo$ci! doty-
cz!c! m"sko$ci. Czym jest m"sko$&? I#czym, 
co#gorsza, jest niem"sko$&? Jaki ma by& dzi$ 
m"'czyzna? Jaki m"'czyzna jest m"ski dla 
wspó%czesnych kobiet? Gdzie jest granica 
pomi"dzy byciem wra'liwym a#niem"skim? 
To#s! problemy czu%e i#dra'liwe dla panów. 
Kupuj!c co$ nowego, szukaj! dowodów na#to, 
'e#inni m"'czy)ni tego u'ywaj! albo przy-
najmniej, 'e robi to#wielu z#nich –#kieruj! 
si" zasad! wi"kszo$ci. Chyba 'e#ich poziom 
testosteronu nie wzbudza 'adnych w!tpli-
wo$ci i#sami wiedz!, 'e#s! supersamcami. 

Dlatego argumenty na#temat kobieco$ci 
s! dla kobiet tylko argumentami dodatko-
wymi, argumenty na#temat m"sko$ci s! za$ 
dla m"'czyzn absolutn! podstaw!.

Jak pokazuj! badania naukowe, mózg kobiety 
jest przystosowany lepiej ni' mózg m"'czy-

zny#do#odczytywania aprobaty spo%ecznej. 
Kobiety s! biologicznie predysponowane 
do#tego, 'eby tworzy& relacje i#unika&#kon-
*iktów. Dlatego komunikaty MY odbieraj! 
zdecydowanie lepiej ni' komunikaty JA (te 
ostatnie s! bardziej perswazyjne dla m"'-
czyzn). Jest to#równie' powodem, dla którego 
panie kochaj! robi& zakupy z#przyjació%kami 
–#zachwyt w#oczach drugiej kobiety redu-
kuje ich dysonans poznawczy: pasuje/nie 
pasuje, kupi&/nie kupi&. Opinie i#zachwyt 
m"'czyzny równie' s! bardzo wa'ne, ale… 
M"ski zachwyt nie jest wystarczaj!cy i#nie 
rekompensuje niecierpliwo$ci, jak! nawet 
niewerbalnie panowie potra(! $wietnie ko-
munikowa&. Kobiety wiedz!, 'e#ich druga 
po%owa nie lubi zakupów, ale zawsze maj! 
nadziej", 'e#mo'e tym razem b"dzie inaczej 
(to#te' jedna z#cech natury kobiet, 'e#zawsze 
maj! t" nadziej", nawet wbrew zdrowemu 
rozs!dkowi). 

Kobiety kochaj! zakupy i#mog! je robi& 
wsz"dzie –#pojad! na#drugi koniec mia-
sta, kraju czy za#ocean, je'eli wiedz!, 'e#jest 
przecena, outlet czy wyprzeda'. Kobieta nie 
musi wiedzie&, czego chce. Nie musi niczego 
potrzebowa&. Wystarczy, 'e#b"dzie okazja 
–#i#to#jest powód i#motywacja do#zakupów. 
Jak pokazuj! badania, im wi"cej sp"dzaj! 
czasu w#danym sklepie, tym wi"cej kupuj!. 
Sp"dza%yby go tam jeszcze wi"cej, gdyby 
ich m"'czy)ni nie tylko nie marudzili, ale 
te' byli szcz"$liwi. Zadowolony, czyli w#tym 
przypadku niezniecierpliwiony m"'czyzna, 
to#najwi"kszy afrodyzjak zakupowy. Nie cho-
dzi o#tak banalne rozwi!zania, które nadal 
s! zadziwiaj!co rzadko stosowane, jak fotele 
i#m"skie magazyny, telewizor, by#móg% ogl!-
da& mecz, czy serwowanie m"skich napojów. 
W#jednym z#bardzo ekskluzywnych sklepów 
z#damskimi butami w#Rosji kobietom jest 
proponowany szampan, a# m"'czyznom 
–#piwo. Jest tam równie' specjalny zak!tek 
z#grami komputerowymi, tak dobranymi, 
'e#mo'na je bez problemu zawiesi& w#chwili 
przerwy na#„kochanie –#jak ci si" w#tych 
podobam?”

Z#m"'czyznami na#zakupach jest inaczej. 
M"'czyzna wie dok%adnie, czego chce i#nie 
chce niczego innego oprócz tego, czego chce. 
Dlatego sytuacja, w#której nie wie, co#do-
k%adnie musi kupi&, a#musi (np. prezent), 
jest dla niego niezwykle stresuj!ca. Sta& 
przy#pó%ce z#kieliszkami do#wina i#pole-
ga& na#opinii innego faceta –#sprzedawcy, 
jest dla niego co#najmniej nieprzyjemne. 
Nie do#wyobra'enia by%oby wzi!& koleg" 
na#takie zakupy –#to#nie do#pomy$lenia. To, 
co#dla kobiety jest naturalne i#jest oznak! 
sympatii i#akceptacji: „nie wiem, co#mam 
kupi& i#potrzebuj" pomocy”, dla m"'czyzny 
jest przyznaniem si" do#s%abo$ci. Dlatego, 
kiedy nie wiedz!, co#robi&, kieruj! si" bar-
dzo prostymi wskazówkami: najdro'sze, 
to#co#kupuj! inni, marka, któr! znam itd. 
Dlatego w#przypadku kategorii ma%o znanych 
m"'czyznom (czyli prawie wszystkich poza 
samochodowo-narz"dziowo-alkoholowy-
mi), musz! oni mie& podpowiedzi od#razu 
jasno zakomunikowane: jakie atrybuty s! 
wa'ne, a#w#przypadku dokonania analizy 
–#co#jest najlepsze. Kobiety w#takiej sytuacji 
po prostu poprosz! sprzedawc" o#pomoc. 

Kobiety, które podejmuj! decyzje szybko 
i#zdecydowanie, a#do#tego nie lubi! zakupów 
i#sytuacji wyboru, nale'! do#wyj!tków. Kobie-
ta sprawdza 100 razy, 'eby podj!& najlepsz! 
decyzj" i#mie& pewno$&, 'e#to, co#kupuje, jest 
dok%adnie tym, czego chce (lub mo'e chcie&), 
no i 'e#jest akceptowane przez inn! kobiet". 
Dotyczy to#zarówno butów, jak i#serka wiej-
skiego. Wynika to#mi"dzy innymi z#faktu, 
'e#kobieta jest predysponowana (równie' 
biologicznie) do#postrzegania i#analizowa-
nia du'ej ilo$ci szczegó%ów, które cz"sto nie 
maj! znaczenia funkcjonalnego. M"'czyzna 
natomiast przyzwyczajony jest analizowa& 
wszystko, tyle 'e#na#wymiarach naprawd" 
istotnych i#przydatnych dla danego produktu.

Je'eli m"'czyzna sprawdza co$ d%u'ej 
ni' kilka sekund w#przypadku kategorii 
ma%o wa'nej, oznacza to, 'e#boi si" reakcji 
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!ony, która po powrocie do"domu powie 
mu: „przecie! ci mówi#am, niebieski, a"nie 
granatowy, light, a"nie zero procent, prosto-
k$tny, a"nie kwadratowy”. Z"punktu widze-
nia m%!czyzny to"naprawd% niezbyt istotne 
szczegó#y. Wiele kobiet wie, !e"pomimo lat 
poprawiania ich m%!owie nadal mówi$ su-
kienka na"spódnic%. Tym bardziej odcienie 
czy drobne ró!nice kszta#tów nie maj$ dla 
nich takiego znaczenia. M%!czyzna, dostaj$c 
pewne szczegó#owe instrukcje, wy#$cza si% 
i"zazwyczaj nawet ich nie s#yszy, a! do"mo-
mentu, kiedy po zakupach zjawi si% !ona. 

Kobieta jest lojalna tylko wtedy, kiedy jej 
si% to"op#aca lub kiedy brak lojalno&ci grozi 
kar$. Kobiety chc$ spróbowa' czego& innego 
dlatego, !e"mog$ i"dlatego, !e"maj$ nadziej%, 
!e"mo!e by' jeszcze lepiej.

Kupuj$ nowy krem nie dlatego, !e"nie 
s$ zadowolone z"poprzedniego, ale dlatego, 
!e"maj$ nadziej% (znowu ta"potrzeba nadziei), 
!e"nowy b%dzie jeszcze lepszy. Kupuj$ nowe 
p#atki &niadaniowe nie dlatego, !e"poprzednie 
im nie smakowa#y, ale dlatego, !e"jest szansa, 
!e"s$ jeszcze mniej kaloryczne. Najbardziej 
pedantyczne kobiety cz%sto maj$ wszystko 
w"domu co"najmniej w"dwóch egzempla-
rzach. Deklaratywnie jednak zawsze uwa!aj$, 

!e"powinno si% kupowa' dopiero po tym, 
jak jedno si% sko(czy i"!e"je!eli co& jest do-
bre, to"ci$gle stosuj$ w#a&nie to. M%!czy)ni 
natomiast s$ konsekwentni –"je!eli co& jest 
dobre, to"nie chc$ tego wymienia', bo"boj$ 
si%, !e"mo!e by' gorsze. Kupuj$ dopiero wte-
dy, kiedy si% ko(czy i"nie widz$ powodu, !eby 
mie' dodatkowy produkt na"wszelki wypa-
dek. Te odmienno&ci powoduj$, !e"to"kobieta 
tak naprawd% jest du!o trudniejszym i"mniej 
lojalnym konsumentem.

Dotyczy to"produktów indywidualnych. 
Je!eli dosta#am uczulenia po zastosowaniu 
kremu X, to"znaczy, !e"mam wra!liw$ skó-
r% i"tym okre&leniem b%d% si% pos#ugiwa#a 
do"ko(ca !ycia lub d#u!ej. M%!czyzna w"tym 
samym przypadku powie: „nie pasuje mi 
krem X”. Kiedy kobieta mierzy spodnie w"Za-
rze i"rozmiar oka!e si% dla niej za"ma#y, powie: 
„!adna hiszpa(ska *rma nie szyje na"mój typ 
*gury”. M%!czyzna powie (je!eli ju! w"ogó-
le musi co& na"ten temat powiedzie'): „te 
spodnie mi nie pasuj$”. Kobiety my&l$, jak 
maj$ siebie poprawi' na"lepsze, m%!czy)ni 
po"prostu rozwi$zuj$ problem. 

Konsekwencje tego s$ takie, !e"kobieta 
jest najbardziej wyczulona na"indywidualne 
komunikaty, które lepiej j$ de*niuj$, opisuj$. 

M%!czy)ni natomiast szukaj$ komunikatów 
typu: problem –"rozwi$zanie.

W"przypadku kobiety wyzwaniem jest 
znalezienie s#ów, które s$ jej naturalnym 
sposobem opisywania siebie. W"przypadku 
m%!czyny takich, by zrozumia#, !e"problem 
to"naprawd% jest i"!e"dotyczy w#a&nie jego. 
Musimy go"przekonywa', !e"ma problem, 
nawet kiedy jest ewidentny. W"przypadku 
kobiety –"je!eli mówi si% jej j%zykiem –"to"na-
wet, je!eli nie ma problemu, to"bardzo ch%t-
nie go sobie przyw#aszczy. Chodzi o"kolejny 
problem, który ona potencjalnie mo!e mie', 
a"który jeszcze lepiej j$ dode*niuje.

Nie jeste&my tacy sami. Mamy ró!n$ 
budow% mózgu, cia#a, a"w"zwi$zku tym 
ró!ne predyspozycje *zyczne i"emocjo-
nalne. Patrzymy cz%sto na"to"samo, ale 
widzimy co"innego. Warto o"tym pami%-
ta', wype#niaj$c w"brie*e grup% docelow$: 
czy na"pewno „kobiety i"m%!czy)ni”? Czy 
na"pewno do"ró!nych istot mo!namówi' 
to"samo i"tak samo? 

Julia Izma#kowa, za#o!ycielka Izma#kowa 
Consulting, pierwszej w Polsce *rmy 
specjalizuj$cej si% w badaniach etnogra*cznych 
dla marketingu i biznesu. 
ju l ia@izmalkowa.com
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