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BADANIA MARKI 
 

 Nie sposób zrozumieć marki, bez zrozumienia konsumenta – dlatego badania etnograficzne dotyczące konsumentów powinny poprzedzać badania marki 

 

 Badania marki – podział ze względu na cel badania 

Zaleca się podejście holistyczne – w obrębie jednego badania wizerunkowego trzeba stosować różne metody i techniki, zarówno jakościowe, jak i ilościowe.  
 

 Eksploracyjne – analiza zwyczajów konsumenta, kategorii, konkurencji i marki.  

Techniki: łączone, na małych grupach - fokusy, IDI, wywiady etnograficzne 
 

 Monitorujące stan marki; audyt – regularne sprawdzanie kondycji marki i elementów kompozycji marketingowej 

Techniki: ilościowe na dużych grupach (ankiety), wspomagane jakościowymi 
 

 Motywacyjne/diagnostyczne – określenie nieuświadomionych, wypieranych, pragnień,  motywów, dążeń, lęków, obaw i konfliktów związanych z marką 

Techniki: projekcyjne (np. collage, rysunek, odgrywanie ról),  

 
 Kreatywne/rozwijające markę – szukanie kreatywnych rozwiązań 

Techniki: badania etnograficzne, desk research (analiza danych zastanych), wywiad z konsumentami prowadzony przez klientów, warsztaty, burza mózgów z 

ekspertami 
 

 Strategiczne – badacz opracowuje strategię 

Techniki  test konceptów strategicznych marki (metody grupowe), burza mózgów (badacz może ją prowadzić)
1
 

 

 Badania marki – podział ze względu na paradygmat badawczy 

 Badania ilościowe:  

 Ankieta (wszelkie możliwe odmiany) 

 Wywiad – telefoniczny zwykły, CATI, osobisty zwykły, CAPI 

 

 Badania jakościowe: 

 Wywiady: IDI, FGI, standaryzowany i niestandaryzowany 

 Dyskusje (to także jest nazywane techniką badawczą przez niektórych badaczy – przyp. KG 

 Metody projekcyjne: skojarzeń słownych (swobodnych i kontrolowanych), uzupełnień (zdań i opowiadań), konstrukcji (rysunkowy i obrazkowy), 

wyobrażeń (personifikacji/animizacji, ekspresji – np. zwierciadła) 

 Warsztaty 

 Burze mózgów 
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 Różne techniki: 

 Chiński portret
2
  

To technika personifikacji, czyli wyobrażenia produktu lub firmy jako osoby (wygląd, charakter, temperament, sposób i styl życia). Technika ta jest pomocna 

w identyfikacji trudnych do uchwycenia elementów wizerunku produktu lub firmy, a ponadto pozwala na poznanie postawy badanego wobec produktu (nawet 
jeśli ta postawa nie jest do końca uświadamiana i trudna do zwerbalizowania), pozwala na ekspresję emocji.  

 

 Collage  
Główną zaletą tej techniki jest to, że pozwala ona na zmniejszenie stopnia samokontroli respondentów, a co za tym idzie zmniejszenie wpływu stereotypów i 
norm społecznych, hamujących spontaniczne zachowania. Technika ta polega na tworzeniu przez badane osoby obrazów przedstawiających np. wizerunek 

marki lub usługi. Wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu tej techniki pozwalają na pełne odtworzenie emocjonalnego obrazu produktu lub marki.  

 

 Brand Party Game 

W tej technice respondenci dokonują personifikacji marek, a następnie wyobrażają je sobie na wspólnym przyjęciu. Dochodzi tam do wymiany zdań, ścierają 

się poglądy, argumenty. W efekcie uzyskujemy projekcyjne informacje - po pierwsze, o specyficznych cechach przypisywanych produktom, po drugie, o 

relacjach pomiędzy poszczególnymi produktami, markami. 
 

 Mapping (pozwala umiejscowić markę na tle konkurencji) 

 Brand core (używane by wydobyć centralne i peryferyjne cechy niezbędne w opisie wizerunku) 
 Piramida Brand Dynamics (Obecność, Znaczenie, Jakość, Przewaga, Przywiązanie)  

 Brand traking (służy do ciągłego monitorowania pozycji marki i jej konkurentów, ewaluacji wyników kampanii i stosowanych strategii mediowych) 

 Top of mind 

 

Więcej: http://www.macroscope.pl/?str=narzedzia 

 

 Przykład kompleksowego badania pozycjonowania marki GFK Polonia – Target Positioning
3
 

Target Positioning składa się z pięciu modułów, które są niezbędne dla opracowania efektywnego pozycjonowania marki 

 

 Moduł 1: Warsztaty Psychologiczne  
Warsztaty psychologiczne z przedstawicielami grup celowych oraz z ekspertami klienta.  

Warsztaty z przedstawicielami grup celowych służą uzyskaniu informacji na temat postrzegania marek oczami konsumentów, zrozumieniu ich języka jakim 

opisują oni marki i produkty, poznaniu racjonalnych i emocjonalnych oczekiwań i korzyści wpływających na preferencje wobec konkurujących ze sobą marek. 
Istotne jest też dokładne zrozumienie barier motywacyjnych, które mogą powstrzymywać konsumentów przed zakupem. Z kolei kluczowym zadaniem 

warsztatów eksperckich jest określenie obecnego pozycjonowania oraz opracowanie wizji przyszłej strategii pozycjonowania, jak również przełożenie 

rozważanych opcji pozycjonowania na konkretne wymiary wizerunku i na związane z wizerunkiem obrazy. Wyniki badań jakościowych stanowią podstawę 

dla opracowania narzędzi używanych w następnych krokach badawczych.  
 

http://www.macroscope.pl/?str=narzedzia
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 Moduł 2: Analiza Evoked Set 

Analiza ilościowa Evoked Set, przeprowadzana na podstawie sondażu realizowanego na próbie reprezentatywnej dla grupy celowej. Analiza pozwala określić, 
które marki są rzeczywiście konkurujące w świadomości konsumentów 

 

 Moduł 3: Określenie tożsamości i osobowości marki  
Moduł ten służy określeniu tożsamości marki (Identity Analysis). Na tożsamość marki składają się jej cechy osobowości (Personality Analysis) oraz kluczowe 

wartości (Core Values). Tak jak ludzie, marki mogą być charakteryzowane za pomocą cech osobowości. Celem analizy osobowości (Personality Analysis) jest 

określenie, jakie cechy osobowościowe są przypisywane marce przez konsumentów. Biorący udział w badaniu przedstawiciele grup celowych mają za zadanie 

przypisać standardowe atrybuty osobowości do rozpatrywanych marek. 
 

 Moduł 4: Analiza preferencji 

Analiza ta przebiega w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzana jest strategiczna analiza wizerunku marki klienta. Metodologicznym wymogiem jest, 
aby w zastosowanej próbie badawczej znalazło się co najmniej 300 osób, które posiadają markę w swoim Evoked Set, czyli rozważają ją przy zakupie. W 

drugim etapie przeprowadzana jest strategiczna analiza intensywności konkurencji pomiędzy wizerunkiem marki klienta a markami konkurencyjnymi. Dla 

obliczenia każdego z modeli wymagane jest co najmniej 100 osób, które umieściły obydwie marki w swoim Evoked Set.  

 
 Moduł 5: Positioning Creator - Określenie przyszłego pozycjonowania
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Positioning Creator jest modułem podsumowującym wyniki poprzednich modułów, a jego celem jest określenie korzystnego pozycjonowania. Jest to robocze 

spotkanie, lub seria spotkań przedstawicieli klienta, badaczy prowadzących projekt i ewentualnie agencji reklamowych. Opracowanie przyszłego 
pozycjonowania marki bazuje zatem na zintegrowanej i całościowej analizie wyników wszystkich modułów badania. Wynikiem tych spotkań jest opracowanie 

konkretnych wskazówek jak skutecznie pozycjonować markę i pozytywnie wykorzystać przyszły potencjał marki - niezależnie od tego czy mamy do czynienia 

z wprowadzeniem całkowicie nowego produktu, czy też ponownym wprowadzeniem znanego produktu. 
 

BUDOWANIE MARKI  
 

 Budowanie marki w skrócie
5
 

 Pierwszym z etapów jest analiza czynników kształtujących wizerunek marki i image przedsiębiorstwa. Pomaga to w ustaleniu jakie pozytywne cechy 

dostrzegają potencjalni konsumenci oraz jakie mają uprzedzenia. 

 
 Gdy dokładnie określono specyfikę produktu lub przedsiębiorstwa, można przystąpić do wyboru nazwy (i ewentualnie logo). Tworząc nazwę warto korzystać 

z opinii liderów opinii społecznej i stowarzyszeń konsumentów oraz z ekspertów; za najbardziej kompetentnych twórców nazw uchodzą przedstawiciele 

dyscypliny zwanej lingwistyką eksperymentalną (badają oni tzw. "pola asocjacyjne", czyli zbiory słów najsilniej kojarzących się ze słowem-bodźcem) . Wybór 

nazwy powinien być przeprowadzony w kilku etapach, dokonując testowania i selekcji rozważanych propozycji. Badania można przeprowadzać na stałej 
grupie (panelu), bądź zmieniając respondentów. W badaniach należy sprawdzić w jakim stopniu marka jest zapamiętywana i kojarzona z danym 

produktem (lub przedsiębiorstwem) oraz jakie budzi skojarzenia.  
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 Po pozytywnych wynikach testów marka może być wprowadzona na rynek. W zależności od strategii przedsiębiorstwa oraz strategii produktu należy dokonać 
wyboru strategii marki - możliwe są następujące opcje: wprowadzenie każdego nowego produktu pod nową marką, wprowadzanie produktu pod różnymi 

nazwami na różne rynki, "rozszerzanie marki" - wprowadzanie kolejnych produktów różnych asortymentów pod tą samą marką, i wreszcie - "rozszerzanie 

linii" czyli wprowadzanie pod tą samą marką nowych produktów z tej samej grupy asortymentowej. 
 

Więcej na temat budowania marki fizycznej  (patrz duża fiszka niżej) 

 

 Elementy budowy marki
6
 

Marka składa się z: 

 części werbalnej, tzw. nazwy marki (brand name). Są to z reguły litery, słowa lub liczby (MTV, Coca-cola, Wedel, Honda) i często stanowi jedyną cechę 

wyróżniającą produkt wśród produktów konkurencyjnych 
 części niewerbalnej (nie opartej na słowach), czyli znak firmowy: logo,  symbole, figury geometryczne, specyficzny kształt liter i/lub, kolory, melodie, dźwięki 

itp. 

 

Więcej na ten temat  (patrz duża fiszka niżej) 
 

 Archetypy marki  

Archetypy marki to przyciski uruchamiające emocje. Są używane przez osoby tworzące marki. Zgodnie z brandingiem emocjonalnym, istnieją pewne głęboko 
zakorzenione archetypy, które wywołują emocje – elementy, do których podczas lansowania marki można się odwołać, by sprowokować określone działania. 

Według amerykańskich badaczy, takich emocjonalnych archetypów („przycisków”) jest szesnaście: potrzeba kontroli, wartości rodzinne, prawo do najlepszych 

produktów, autostylizacja, potrzeba zaznaczanie własnej wartości, potrzeba przynależności, indywidualne osiągnięcia, potrzeba zaznaczenia własnej przewagi w 
zakresie wiedzy, ekscytacja odkryciem, potrzeba zabawy, seks i miłość, władza w połączeniu z dominacją i wpływem, przewartościowanie, brak czasu, pobudki 

altruistyczne, spełnianie życzeń
7
.  

 

 Brandscope – istota i elementy 
Jednym z modeli budowania marki jest model Brand Scope, opracowany i wykorzystywany przez agencję Tequila. Przewaga modelu Brand Scope nad innymi tego 

rodzaju narzędziami polega na tym, że w obrębie samego modelu marki pomaga on lokalizować informacje dotyczące aktualnego postrzegania i pozycji marki, 

postrzegania i pozycji marki, do których firma dąży, propozycji marki oraz insight i takeout grupy docelowej. Na model Brand Scope składa się więc: 
 Insight – przekonania, postawy, potrzeby konsumentów oraz obserwacje ich zachowań, które mają wpływ na rozwój marki 

 Teraźniejszość - aktualne konwencje, przekonania na temat marki 

 Takeout – określenie, co marka mówi o konsumencie i co konsument dzięki niej czuje 
 Przyszłość misja i wizja marki

8
. 

 

 „Dwadzieścia dwa nienaruszalne prawa tworzenia marki“- Laura i Al Ries 

 1. Prawo ekspansji 
 Siła marki jest odwrotnie proporcjonalna do jej zakresu. 
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 2. Prawo zawężania 
 Marka staje się tym silniejsza, im węższego zakresu dotyczy. 

 

 3. Prawo rozgłosu 
 Marki powstają w drodze rozgłosu, a nie reklamy. 

 

 4. Prawo reklamy 

 Gdy marka się narodzi, do jej utrzymania przy życiu niezbędna jest reklama. 
 

 5. Prawo słowa 

 Marka powinna zawładnąć słowem w umyśle konsumenta. 
 

 6. Prawo wiarygodności 

 Niezbędnym warunkiem sukcesu każdej marki jest jej wiarygodność. 

 

 7. Prawo jakości 

 Jakość jest ważna, ale marki nie tworzy się wyłącznie w oparciu o jakość. 

 

 8. Prawo kategorii 

 Czołowa marka powinna promować kategorię, a nie samą markę. 

 

 9. Prawo nazwy 

 W podejściu długofalowym marka jest po prostu tylko nazwą. 

 

 10. Prawo rozszerzeń 
 Najprostszym sposobem unicestwienia marki jest umieszczenie jej nazwy na wszystkim na czym się da. 

 

 11. Prawo wspólnoty 
 By zbudować kategorię marka powinna być otwarta na inne marki. 

 

 12. Prawo ogólności 
 Jedną z najszybszych dróg do porażki jest wybór ogólnej nazwy na markę. 

 

 13. Prawo firmy 

 Marka to marka, a firma to firma. To nie to samo. 
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 14. Prawo rozdrabniania marki 

 To, co zbuduje się silną marką można zniszczyć przez jej rozdrabnianie. 
 

 15. Prawo rodzeństwa 

 Zawsze nadchodzi moment i pora by uruchomić drugą markę. 

 

 16. Prawo kształtu 

 Znak graficzny marki powinien być zaprojektowany tak, by wpadał w oko; a nawet w obydwoje oczu. 

 

 17. Prawo barw 

 W marce należy użyć barwy przeciwnej do tej, której używa główny konkurent. 

 

 18. Prawo granic 

 Marki nie znają granic państwowych. Powinny mieć zasięg ogólnoświatowy. 

 

 19. Prawo spójności 
 Marki nie tworzy się z dnia na dzień. Miarą sukcesu są dekady, a nie lata. 

 

 20. Prawo zmiany 
 Marki można zmieniać, ale bardzo rzadko i bardzo ostrożnie. 

 

 21. Prawo śmiertelności 
 Żadna marka nie będzie żyła bez końca. Często najlepszym rozwiązaniem jest eutanazja. 

 

 22. Prawo jednotorowości 

 Najważniejszym aspektem marki jest jednotorowość
9
. 

 

MARKA FIZYCZNA 
 

 Marka wg Jeana-Noëla Kapferera dzieli się na poszczególne części składowe: 

 Cechy fizyczne  

 Osobowość 

 Kultura  
 Wizerunek użytkownika 

 Korzyści/wartość symboliczna 
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 Relacja z marką 

 

 Elementy marki fizycznej
10

: 

 Produkt 

 Opakowanie 
 Nazwa 

 Logotyp 

 Cena 

  

 Tworząc markę fizyczną należy pamiętać o: 

 Zasadach tworzenia logo (patrz więcej: http://www.logofirmowe.pl/dobre-rady/Reguly-i-zasady-projektowania-logo.html ) 

 Zasadach liternictwa 
 Wzornikach kolorów 

 Elementach obowiązkowych w reklamie:  

 Logo 

 Headline 

 Body copy (główny tekst reklamowy) 

 Selling line (hasło trwale przypisane do logo/nazwy produktu 

 Kolory  

 Gimmick (element przyciągający uwagę – to najczęściej element graficzny - visual albo tekstowy - np. headline) 

 Packshot (zdjęcie produktu) 

 Call for action (element reklamy zawierający info jak i gdzie można kupić produkt i jak skontaktować się z producentem) 

 Materiałach biurowych – koperty, listy, faksy, wizytówki 
 Oznakowaniach - biuro, samochody, sklepy itd.  

 

 Budowanie marki fizycznej: nazwa i identyfikacja werbalna, logo i identyfikacja wizualna – PRZYKŁAD
11

 

Sytuacja wyjściowa: Bogaty wuj zostawił nam w spadku 15 prawie nowych samochodów osobowych marki VW Golf. Zakładamy firmę kurierską.  
Wyznaczono hierarchię cech marki: wysoka kultura osobista, pewność, dyskrecja. 

 

Ustalono: 
 Odbiorcy (założeni użytkownicy marki) to szefowie firm w dużych miastach, zatrudniający od 3 do 10 pracowników, nie zatrudniający kierowców ani 

kurierów, działający w sferze B2B, dbali o reputację swojej firmy 

 Założenia dotyczące kanałów komunikacji: bezpośrednie kontakty z szefami firm, "działanie w cieniu", bez reklamy, oparte na rekomendacjach i poleceniach 
(programy partnerskie), wpisanie w rodzinę marek. 

 Komunikat: Jesteśmy wyjątkową firmą kurierską, której możesz powierzyć ważne i cenne przesyłki z gwarancją dostarczenia do adresata w sposób 

odpowiadający konwencji spotkań biznesowych na najwyższym poziomie. 

 

http://www.logofirmowe.pl/dobre-rady/Reguly-i-zasady-projektowania-logo.html
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 Opracowanie nazwy i systemu identyfikacji werbalnej  

Znając założenia (pożądane cechy marki) copywriter wyznacza propozycję opracowanych przez siebie nazw marki. Po wstępnej selekcji do ostatecznych 
badań dotarły trzy propozycje: 

 Jan 

 agent 

 posłaniec 

Nazwy te poddaje się badaniom określającym funkcjonujące w obrębie grupy docelowej denotacje, czyli możliwe znaczenia poszczególnych wyrazów, a 

następnie ustala, która z propozycji w najwyższym stopniu komunikuje pierwszoplanowe cechy marki. 
 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wyrazem najpełniej przenoszącym pożądane przez nas cechy marki jest: posłaniec. 

 

System identyfikacji werbalnej to nie tylko nazwa marki, to założony zbiór słów określających naszą markę, a więc slogan marki, hasła reklamowe, nazwy 
stanowisk pracy, nazwy usług itp. 

 

Slogan marki jest o tyle istotny, że powinien na długie lata towarzyszyć nazwie marki, zawierając w sobie "misję w pigułce". W wyniku przeprowadzenia 
procedury podobnej do tej wyłaniającej nazwę marki, dokonano wyboru sloganu: Bardzo proszę! 

 

Ustala się też pozostałe elementy systemu identyfikacji werbalnej: 

 Nazwy oddziałów firmy, 

 Nazwy usług, 

 Standaryzacja gramatyczna (odmiany nazwy, tłumaczenia na inne języki itp.) oraz stylu językowego materiałów reklamowych, 

 Forma prezentacji telefonicznej itp. 

 

 Opracowanie logo i systemu identyfikacji wizualnej 

Dzięki powyższej procedurze są już założenia pozwalające opracowanie logo marki. Kryteria oceny poszczególnych projektów są takie same jak w przypadku 

wyboru nazwy marki (stopień komunikowania założonych cech marki). 
 

W wyniku przeprowadzonych badań wybrano poniższe rozwiązanie: 

 

 

 
Wybrane znaki analizuje się pod kątem odporności na zaburzenia komunikacyjne, ich czytelność w warunkach ograniczonego oświetlenia, zaburzeń 

perspektywy itp. 
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Konstruując system trzeba uwzględnić wszystkie możliwe pola eksploatacji znaku: wizytówki, papiery firmowe, wygląd strony internetowej, oznaczenie biura, 
środków transportu itp. 

 
CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE BUDOWANIA MARKI 
 

 Porwanie marki
12

 
Alex Wipperfurth w książce "Brand Hijack czyli marketing bez marketingu" (co można przetłumaczyć jako "Porwanie marki" w sensie porwania jako utraty 

kontroli, np. nad samolotem) pokazuje, że jest inna droga. Tę drogę przebyły takie marki jak Blair Witch Project, Red Bull, Dr. Martens, Starbucks. 

 

Porwanie marki polega na tym, że kontrolę nad nią przekazujesz użytkownikom. To oni nadają marce znaczenie, znaczenie, które do nich przemawia. Ty 
zaledwie nadajesz główny kierunek, właściwy komunikat pochodzi od klientów. To oni dostosowują markę do swojego niepowtarzalnego życia. Twoją rolą jest 

wspomagać ich działania i wspierać w korzystaniu z marki. Buty Dr. Martens pierwotnie były zaprojektowane dla klasy robotniczej - solidne, wytrzymałe, ale i 

wygodne buty do pracy związanej z długotrwałym chodzeniem. Tak też były na początku przedstawiane klientom. Strategia wzięła w łeb, gdy okazało się, że 
faktycznymi głównymi klientami byli członkowie subkultur młodzieżowych, buntujących się przeciw systemowi. Dr. Martens zaakceptował tę zmianę profilu marki 

i zaczął wspierać m.in. przez sponsoring koncertów muzycznych. Kiedy trzeba, to zareagował - gdy buty zaczęły być kojarzone ze środowiskami neonazistowskimi, 

zostały całkowicie wycofane z rynku niemieckiego. Rezygnacja z kontroli nad marką nie oznacza rezygnacji z odpowiedzialności za markę. 
 

W książce autor na wielu przykładach przedstawia proces budowania marki przy pomocy strategii porwania. Podkreśla, że łatwiej jest w ten sposób zbudować markę 

od podstaw niż przerabiać już istniejącą. Alex Wipperfurth wskazuje elementy wspierające budowę marki porwanej, które powinny istnieć w ramach firmy - 

charyzmatyczny lider, oddani pracownicy, klimat luzu, niedoskonałość, uczestnictwo w życiu klientów. Porwanie marki nie jest wskazane dla marketingowców 

siedzących za biurkiem. Fizyczne zetknięcie się z efektami własnych działań wywołuje ciężki szok. 

 

Porwanie marki jest szczególnie cenną strategią w przypadku Internetu. Weźmy serwisy aukcyjne - można na nich kupić i sprzedać dosłownie wszystko. Czy ktoś to 
kontroluje? Nie, to sami użytkownicy decydują, co chcą sprzedać. To prawdziwy bazar, gdzie można znaleźć zarówno skarby, jak i bezużyteczny złom. A spójrz na 

Amazon. Kiedyś to była największa księgarnia świata, teraz sprzedaje mnóstwo innych rzeczy. Ale nie została porwana przez użytkowników. Można tam kupić 

tylko to, co zostanie wystawione przez zarządzających serwisem. Odniosła sukces, bo była pierwsza, przyciągnęła klientów i utrzymuje ich. Ale nie cieszy się taką 
reputacją jak Allegro czy eBay. Albo dział sportu na Onecie - newsy sportowe to tylko pretekst do rozbudowanego świata komentarzy, gdzie króluje Jasiu Śmietana, 

Rysio z Klanu oraz Rasiak-drewniak. Podobne porwania obserwowaliśmy niedawno w przypadku Chucka Norrisa. Zadziałało? I to jeszcze jak!  
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 5 etapów taniego budowania marki
13

 
Drugi ciekawy sposób budowania marki bez wydawania pieniędzy na reklamę został przedstawiony w książce "Zarządzanie marką" Hamisha Pringle i Williama 

Gordona. Ten sposób to 5-etapowy model:  

 Etap pierwszy to zachowania indywidualne. Dobra marka zaczyna się od pracowników firmy. Każdy pracownik firmy powinien być jej emisariuszem - znać 
obietnicę, pracować zgodnie z jej wartościami, być gotowym bronić jej dobrego imienia. 

 

 Etap drugi to spotkania. Emisariusze marki niosą wiadomość o niej do potencjalnych klientów, obecnych klientów oraz innych grup otoczenia. Środowisko, 

do którego idą, nie zawsze jest życzliwe. Dlatego emisariusze muszą umieć się zachować, bronić oraz przekonywać. 
 

 Etap trzeci to spełniona obietnica. Dobra marka ma jakąś obietnicę. Największa księgarnia świata. Najbezpieczniejszy samochód świata. Kraj Tysiąca Jezior. 

Im obietnica jest bardziej czytelna i bardziej trafia w potrzeby klientów, tym będzie się cieszyć większym zainteresowaniem i sprzedażą. 
 

 Etap czwarty to miłe niespodzianki. To koncepcja znana w zarządzaniu relacjami z klientami - ekstra mila. Dodatkowy prezent, miły upominek, darmowy 

przedmiot - cokolwiek, co przewyższa oczekiwania klienta co do marki oraz jej emisariuszy. 

 
 Etap piąty to dobre samopoczucie. Pozytywne emocje nie są czymś, co dostajemy w nadmiernych ilościach. Dlatego każdy taki przejaw ma dużą wartość - na 

tyle dużą, aby chcieć go ponownie. A skoro wiadomo, gdzie można go dostać, to co stoi na przeszkodzie? Nic! 
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