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T o „wszyscy wsz!dzie” w"domy#le 
oznacza tak naprawd! Warszaw! 
lub inne du$e miasto. Czasami 

w"dyskusji pojawia si! sugestia, $eby wzi%& 
pod uwag! #rednie miasto, a"w"sytuacjach 
skrajnych i"rzadkich dochodzi nawet do 
g'osu pomys', $e"mo$e by tak przeba-
da& te$ mniejsze miasta. Nawet je$eli ten 
g'os rozs%dku si! przebije, to najcz!#ciej 
i"tak ko(czy si! stwierdzeniem: nie, no 
po co"nam to! To nie jest przecie$ nasza 
grupa docelowa. Nie s% aspiracyjni! W"tym 

kontek#cie ma'e miasteczka, a"tym bar-
dziej wie#, to absolutnie zaniedbywane 
i"niechciane segmenty badawcze.

A"tyle si! s'yszy narzeka(, $e"wszystkie 
badania pokazuj% to samo , $e"nie ma nic 
w"nich odkrywczego, $e"wcale nie przybli-
$aj% nas do zrozumienia potrzeb naszych 
konsumentów. Za# fakty s% takie, $e"nie 
mo$na oczekiwa& #wie$ych i"odkrywczych 
wniosków, je$eli wci%$ patrzymy nie tylko 
w"tym samym kierunku, ale co"wi!cej 
wgapiamy si! w"ten sam punkt! 

Ci, co"b!d% mieli na tyle otwart% g'ow!, 
$eby spojrze& na ludzi przez inne okulary 
ni$ TGI i"wyzby& si! obsesyjnego przeko-
nania, $e"liczy si!"tylko grupa aspiracyjna, 
b!d% w"stanie dotrze& do tak bardzo po-
szukiwanych insightów i"zrozumie& swoj% 
„corow%” grup! docelow%.

Jest co"najmniej kilka powodów, dla któ-
rych warto bada& ma'e miasteczka i"wie#. 
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Po pierwsze, stanowi to doskona!y kontrast 
do du"ych miast, dzi#ki czemu mo"emy 
zrozumie$ nasz% g!ówn% grup# docelow%. 
Po drugie, zyskujemy inne spojrzenie na 
badany temat, a&po trzecie eksplorujemy 
grup# ma!o badan% przez konkurencj#.

Dlaczego wie' i&ma!e miasteczka trzeba 
bada$:
(  Wielu ludzi z&miasta przeprowadza si# 

na wie'.
(  Spo!eczny kontekst znacz%co wp!ywa 

na codzienno'$, w&tym zakupy i&nawyki 
"ywieniowe.

(  Marki dla tych osób maj% takie samo, 
je'li nie wi#ksze znaczenie.

(  Oni maj% pieni%dze i&nie boj% si# ich 
wydawa$.

Decyzja co&do lokalizacji bada) zazwyczaj 
jest jedn% z&pierwszych, któr% trzeba podj%$. 
Fascynuj%ce jest to, "e&nie chcemy bada$ 
Warszawy „bo Warszawa jest niereprezen-
tatywna”. P!ocka, Bydgoszczy, Radomia 
czy innego obecnie modnego badawczego 
miasta te" nie chcemy bada$, „bo s% one 
ca!kowicie ju" przebadane”. Nie przeszka-
dza nam natomiast badanie wci%" tych 
samych grup demo- i&psychogra*cznych 
z&miast powy"ej 100/200/400 tysi#cy.

Z&jakiego' powodu uwa"amy, "e&zmie-
niaj%c miasto (z&jednego du"ego na inne 
du"e), b#dziemy mieli ciekawsze i&bardziej 
reprezentatywne wyniki ni" w&momen-
cie rede*nicji grupy i&st%d opór, "eby si# 
zgodzi$ na eksploracj# zupe!nie innego 
segmentu konsumentów ni" taki, który 
by! ju" wielokrotnie przebadany. 

Pracuj%c dla jednej z&marek spo"yw-
czych, prawie zmusili'my klienta do 
przebadania jego konsumentów z&ma!ych 
miejscowo'ci. Mimo "e&ich produkt zdecy-
dowanie nale"a! do kategorii „Do&wszyst-
kich”, to… uwa"ali,&"e&skoro ma by$ on 
aspiracyjny, to nie ma co&nawet bada$ 
tych, którzy&nie s% aspiracyjni. Problem 
polega! tylko na tym, "e&ci aspiracyjni byli 
badani wzd!u" i&wszerz i&z&tych bada) nic 
nie wynik!o. 

Wcze'niej analizuj%c de*nicj# tego, 
co&jest trendy, klient ju" nie widzia! w&tych 
wynikach niczego nowego ani fascynuj%-
cego. Tymczasem, badaj%c ma!e miejsco-
wo'ci, lepiej zrozumieli'my znaczenie 
wielu s!ów i&terminów. Zobaczyli'my na 
przyk!ad, "e&w&jednej i&w&drugiej grupie 
pojawiaj% si# takie same marki, np. H&M, 
ale maj% zupe!nie inny wymiar znaczenio-
wy. Dla ludzi z&mniejszej miejscowo'ci 
H&M by! celem i&wystarczy!o im da$ co', 
co&by!o jak H&M –&marka, któr% znaj% 
g!ównie z&magazynów, bo do najbli"szego 
sklepu jest zbyt daleko. Opisuj%c swoje 
ubrania mówili: „To jest takie, jak z&rekla-
my HM”. Grupy wielkomiejskie te" chcia!y 
„czego'” jak H&M tylko lepszych marek. 
Oni cz#'ciej odpowiadali na pytanie:„+ad-
ne? Podoba ci si#?” – „Dzi#kuj#, ale to 
tylko H&M”. Ci chc% mie$ look H&M, ale 
marek bardziej niszowych czy handmade, 
cz#sto dla nich cenowo niedost#pnych. 

W&jednym z&bada) klient zdecydowa! si# 
na badanie wsi. Wsi (nie ma!ych miast), 
ale dobrze prosperuj%cych i&znajduj%cych 
si# w&pobli"u wi#kszych miejscowo'ci. 
Chcia! zbada$ potencja! na stworzenie 
niszowej marki skierowanej do tej grupy. 
Jednym z&celów badania by!o przetesto-
wanie nowych konceptów produktowych 
oraz oceny ich walorów estetycznych. Ele-
mentami dominuj%cymi by!y: go!#bie, 
bociany, krzy"e itd. Podczas badania jeden 
z&informatorów mówi do "ony: „Wiesz, 
oni chyba my'l%, "e&my totalnymi wie-
'niakami jeste'my, skoro takie rzeczy nam 
pokazuj%!”.

W&my'leniu o&ludziach ze wsi czy ma-
!ych miejscowo'ci dominuj% stereotypy 
o&–&!agodnie mówi%c –&ich uproszczonej 
i&prymitywnej wra"liwo'ci estetycznej oraz 
niech#ci do kupowania drogich/dobrych 
marek. Tymczasem badanie ich poczucia 
estetyki i&porównanie z&gustami miesz-
ka)ców du"ych miast pokaza!o, "e&tak 

naprawd# to w!a'nie prowincja jest bar-
dziej wyczulona na to, czy co' jest modne, 
na czasie i&czy nie jest wie'niackie, gdy" :
(  wiedz%, "e&wi%"e si# z&nimi stereotyp 

wie'niaków, wi#c zrobi% wszystko,&"eby 
pokaza$, "e&takimi nie s%;

(  zdecydowanie cz#'ciej nawzajem 
si#&odwiedzaj%, wi#c bardzo zale"y im 
na tym, "eby s%siadom i&znajomym 
pokaza$ si# z&jak najlepszej strony;

(  maj% tendencj# do robienia remontów 
etapowo, wi#c de facto dosy$ cz#sto 
co' zmieniaj%, bo np. gdy wyko)cz% 
sypialni#, okazuje si#, "e&kuchnia ju" 
wymaga od'wie"enia –&wi#c s% zde-
cydowanie bardziej na bie"%co, je'li 
chodzi o&nowinki. 

To do'wiadczenie pokaza!o, "e&strategia 
pokazywania tego, co&jest najta)sze/naj-
starsze i&czego nale"y pozby$ si#/ wypcha$ 
z&magazynów w&komunikatach do ludzi 
z&ma!ych miejscowo'ci (poprzez katalogi, 
ulotki, billboardy), nie jest skuteczna.

Ludzie ze wsi maj% wi#cej mo"liwo'ci 
dorabiania ni" ludzie z&miast. I&nie ma 
oczywi'cie takiego segmentu jak wie', bo 
wie' wsi nierówna, ale… badanie, które 
przeprowadzili'my, pokaza!o, "e&miesz-
ka)cy&wsi oddalonych kilkadziesi%t kilo-
metrów od du"ego miasta zdecydowanie 
bardziej s% zbli"eni do segmentu miasta, 
tyle "e… cz#sto maj% du"o wi#cej pieni#-
dzy do wydania i&bardzo ch#tnie korzystaj% 
z&tego przywileju. 

Oprócz tego, "e&mieszka)cy wsi/ma-
!ych miasteczek najcz#'ciej maj% sta!% pra-
c#, to ponadto maj% dodatkowy dochód 
ze sprzeda"y jajek, owoców sezonowych, 
kawa!ka niepotrzebnej, le"%cej od!ogiem 
ziemi, któr% kto' z&miasta ch#tnie odkupi 
lub wydzier"awi. To wszystko powoduje, 
"e&je"eli osoba z&mniejszej miejscowo'ci 
czego' naprawd# chce, to jest w&stanie 
du"o szybciej zebra$ pieni%dze na swoje 
marzenie. Poza tym, bior%c pod uwag#, 
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!e"czynnik pokazania si# jest w"takiej 
spo$eczno%ci dosy& istotny, to wbrew 
pozorom ludzie ci s'"mniej sk$onni do 
kompromisów cenowych. „Mnie nie sta&? 
Jak zechc#, to mnie na wszystko sta&” –"to 
zdanie s$yszymy du!o cz#%ciej na wsi ni! 
w"mie%cie.

Tak, rodzajem relacji s'siedzkich mo!na 
wyt$umaczy&, dlaczego nie s' zaintereso-
wani pewnymi produktami czy us$ugami. 
Zdarza si# tak, bo wsz#dzie obowi'zuje 
wzajemna wymiana.

Kiedy% musieli%my sprawdzi&, dlaczego 
ludzie z"mniejszych miejscowo%ci s' mniej 
sk$onni do wykupienia ubezpieczenia, 
a"do tego du!o rzadziej zg$aszaj' ma$e 
szkody. Czy to dlatego, !e"lepiej je!d!'? 
Mniej zalewaj' swoje domy?

Niestety, wypadki si# zdarzaj', nie-
zale!nie od tego, gdzie ludzie mieszkaj', 
ale w"mniejszych miejscowo%ciach jest 
du!o wi#cej znajomych, którzy s' w"sta-
nie pomoc, kiedy si# co% przytra(. Wi#c 
s'siad zalakieruje ryski w"samochodzie, 
kolega z"pracy pomaluje zalan' %cian#, 
a"babcia zrobi zastrzyki „i"nikomu nie 
b#d# zawraca$ g$owy” –"tak mówi' w"du-

!ych i"ma$ych miastach. Tyle, !e"w"du!ych 
„nikomu” oznacza znajomym, a"w"ma$ych 
–"instytucjom.

Cz#sto mawia si#, !e"za"naszych czasów 
wszystko by$o inne, s$o)ce bardziej gor'ce, 
ulice czystsze i"dzieci grzeczniejsze. Robi'c 
obserwacje w"ma$ych miejscowo%ciach, 
mieli%my nieodparte poczucie, !e"tam czas 
jakby si# zatrzyma$ na tych chwilach, które 
wielu z"nas wspomina z"nostalgi'. Nie ma 
tam idealnych rodzin z"reklam, m#!czy*-
ni rzadko pomagaj' przy gotowaniu, ale 
za"to dziecko r#ka w"r#k# z"mam' gotuje, 
obiera marchewk#, sprz'ta. W"du!ych 
miastach 2-3-latka traktuje si# z"du!ym 
pob$a!aniem, natomiast w"mniejszej miej-
scowo%ci uwa!a si#, !e"skoro mo!e ju! sta& 
i"trzyma& $y!k# w"r'czkach, to znaczy, 
!e"mo!e miesza& ciasto, nak$ada& krem 
na babeczki czy lepi& kotlety.

Obserwacja dzieci pomog$a nam zro-
zumie& ró!nice, które obserwowali%my 
przy badaniu studentów. Bardzo trudno 
by$o znale*& wzorzec tego, sk'd bierze 
si# grupa ch$opców, którzy nie !ywi' si# 
tylko makaronem i"daniami gotowymi. 
Dlaczego maj'c tyle samo wolnego czasu, 

co"rówie%nicy, nie chc' robi& jajek w"to-
sterze (to nie pomy$ka –" jajek!), a"wol' 
przygotowa& sobie porz'dne %niadanie 
i"po%wi#ci& godzin# na zrobienie obiadu. 
Studia, dochody, miejsca zamieszkania, 
psychogra(a –"wszystko podobne. Ró!nica 
tylko taka, !e"jedni urodzili si#"i"wychowa-
li w"du!ym mie%cie, a"drudzy przyjechali 
z"mniejszej miejscowo%ci, sk'd przywie*li 
inne nawyki.

Wiem, !e"du!e miasta s'"bardziej aspi-
racyjne. Wiem, !e"ludzie stamt'd cz#sto 
s' bardziej wymagaj'cy. Ale, robi'c co-
raz cz#%ciej badania na wsiach, wiem te!, 
!e"i"tam mieszkaj' bardzo interesuj'cy 
ludzie, którzy, tak jak ci z"du!ych miast, 
jedz', pij', je!d!' na wakacje i"kupuj' 
dzieciom zabawki. Te! s' cz#%ci' grupy 
„do wszystkich”, mimo !e"nie wygl'daj' 
jak „wszyscy” z"du!ych miast. 
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w Polsce (rmy specjalizuj'cej si# w badaniach 
etnogra(cznych dla marketingu i biznesu 
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ju l ia@izmalkowa.com


