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L
udzie wspó!cze"ni led-
wo potra#$ operowa% 
my"l$ d!u&sz$ ni& kil-

ka centymetrów – informa-
cje starzej$ si' zanim pójd$ 

do druku, powstaj$ techno-
logie, które wydawa!y nam si' 
science #ction jeszcze kilka lat 
temu – mówienie o trendach 
jest wi'c w takiej sytuacji bar-

dzo trudne. Wa&ne jest jednak 
obserwowanie – bardziej ni& 
trendów – tendencji, kierunku 
zmian i zrozumienie nieza-
mierzonych ich konsekwencji. 
Na tej drodze mog$ si' wyda-
rza% niespodzianki, jak troch' 
uci$&liwe roboty drogowe (np. 
Iphone, pomimo wszystkich 
jego wad, spowodowa! wybuch 
nowych modeli dotykowych 
telefonów) czy huragan, który 
zwala drzewa na jezdni' (nie-
spodziewany kryzys) i musimy 
zmieni% nasz tor jazdy. Ale kie-
runek pozostaje… Na co wi'c 
musimy uwa&a% i o czym warto 
pami'ta%?

Obecnie dominuje strategia 
Starbucks – ci$g!e nowo"ci, jak 
najwi'cej rzeczy do wyboru. 
Nie wystarczy, &e masz ochot' 
na kaw', mo&esz mie% j$ do-
s!ownie tak jak chcesz, wy-
bierasz: kaw', mleko, s!odzik, 
syrop. Ale… jak ju& znajdzie-
my sobie ulubion$ mieszank', 
to jak cz'sto j$ zmieniamy? 
Czy chcemy to robi%? Lubimy 
próbowa% i d!ugo szukali"my, 
ale jak ju& wreszcie doszli"my 
w czym" do perfekcji, to czy 
nadal jeste"my otwarci na no-
wo"ci?
Im wi'cej jest zmian i wybo-
ru, tym cz'"ciej dostrzegamy 
zm'czenie ludzi i niech'% 
do zastanawiania si' nad zbyt 
du&ym wyborem, a nadmierna 
ilo"% informacji do przeanali-
zowania odstr'cza. Jak ci'&ko 
jest dokona% najlepszego wy-
boru, wie ka&dy, kto próbuje 
wybra% operatora komórko-

wego i musi przej"% przez stos 
ulotek, porównywa% dziesi$tki 
taryf i modeli telefonów. Jak to 
uj'!a jedna z badanych osób: 
„Nie chc' ju& mie% najlep-
szego telewizora. Wystarczy 
mi, &e b'dzie wystarczaj$co 
dobry.”
Lubimy zmiany, lubimy nowo-
"ci, ale równie mocno lubimy 
szybki wybór i przekonanie, 
&e to, co wybieramy, jest do-
k!adnie tym, czego chcemy. 
Im mniej wa&na kategoria, 
tym bardziej po&$dany jest 
wybór, ale… w przypadku 
kategorii dla nas wa&nych, 
za du&y wybór jest zdecydo-
wanie zbyt m'cz$cy. Warto 
te& zauwa&y%, &e zmieni!a si' 
de#nicja kategorii wa&nych 
– dla ró&nych grup jest inna. 
Kosmetyk dla alergika mo&e 
by% wa&niejsz$ i bardziej an-
ga&uj$c$ kategori$ ni& sprz't 
muzyczny. 
Sta!o"% oszcz'dza czas, daje 
ludziom poczucie bezpiecze(-
stwa i wygod' tego, &e nie mu-
sz$ ju& dalej szuka%. Ludzie 
lubi$ nowo"ci, ale te& lubi$ to, 
co maj$ i co ju& przetestowali. 
Nie mo&emy da% si' zwie"% 
presji tego, &e skoro "wiat szyb-
ko si' zmienia, to i my musimy 
si' zmienia% w schizofrenicz-
nym tempie. 

Nasz konsument jest konsu-
mentem równie& tysi$ca in-
nych produktów czy us!ug. 
Do"wiadczenie z jednego 
zakresu szybko przechodzi 
w oczekiwanie wobec kategorii 
zupe!nie ze sob$ nie powi$za-
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nych. Dlatego warto si! rozgl"-
da# ca$y czas i zaakceptowa# 
fakt, %e nasza konkurencja to 
nie tylko &rmy produkuj"ce 
podobne produkty czy us$ugi, 
ale zaspokajaj"ca w mniejszym 
lub wi!kszym stopniu takie 
same potrzeby jak my. Bardzo 
zamo%ni klienci, odpowiadaj"c 
na pytanie, jaki jest, wed$ug 
nich, wzór idealnego banku, 
rzadko mówili o istniej"cym 
banku. Zdecydowanie wi!cej 
opowie'ci pojawia$o si! na te-
mat wyj"tkowej &rmy kurier-
skiej czy tego, jak znakomita 
obs$uga jest w ulubionym biu-
rze podró%y. Jeden z prezesów 
du%ej korporacji na pytanie, 
jaki jest idealny bank, powie-
dzia$: „W moim banku mi mó-
wi", co mog! mie# i %e jak mi 
si! nie podoba… A w moim 
biurze podró%y pytaj", czego 
JA chc!. A potem szukaj", do-
póki nie jestem zadowolony. 
A po drodze mog! zmieni# 
zdanie i 10 razy, a dla nich to 
jest OK. Po podró%y dzwoni" 
i pytaj", czy wszystko by$o 
dobrze. U nich wydaj! mniej 
pieni!dzy ni% w moim banku, 
a dbaj" o mnie duuuu%o bar-
dziej. Chcia$bym, %eby w ban-
ku by$o tak, jak w biurze po-
dró%y”. Brzmi to jak parafraza 
s$ynnego has$a Lukas Banku. 
Zmiana – oto co doskonale 
ilustruje kierunek, w którym 
zmierzamy. Konkurencja jest 
du%o szersza ni% by$a kiedy-
kolwiek wcze'niej.

„Copy – paste” syndrom wp$y-
n"$ na wi!kszo'# obszarów 
naszego %ycia. Oczekujemy, 

%e wszystko mo%na zmieni#, 
poprawi# i zrobi# tak, jak JA 
chc!. W$a'nie iPod sta$ si! naj-
cz!'ciej sprzedawanym urz"-
dzeniem muzycznym nie dla-
tego, %e umo%liwia s$uchanie 
muzyki (takie funkcje by$y 
dost!pne ju% dawno, dawno 
temu), ale dlatego, %e powodu-
je, i% w $atwy i wygodny spo-
sób sami decydujemy, czego 
i w jakiej kolejno'ci b!dziemy 
s$ucha#. 
Kiedy ostatni raz spotkali'cie 
na jakimkolwiek forum dys-
kusyjnym grup! tak opisuj"-
c" siebie „wiek18 – 24 lata, 
z du%ych miast, my'l"cy po-
zytywnie o przysz$o'ci, otwar-
ci i lubi"cy podró%owa#?”. S" 
po prostu ci, co lubi" podró-
%owa#, za to musz" by# pewni 
czym, gdzie, z kim, jak. Proste 
podzia$y i szerokie segmenta-
cje s" wygodne i by$y nawet 
bardzo skuteczne, ale jaki' czas 
temu. Im wi!ksza globalizacja, 
tym wi!ksza indywidualizacja. 
Ludzie $"cz" si! potrzebami 
i zainteresowaniami, a nie wie-
kiem czy wielko'ci" miasta, 
w którym mieszkaj".
Jako %e grupy s" tworzone we-
d$ug potrzeb, stylu %ycia czy 
zainteresowa( – ludzie coraz 
bardziej doceniaj" marki, 
które to widz". Niezale%nie 
od wieku ludzie my'l": „Hej, 
skoro ja mog! znale)# 100 000 
takich jak ja – dlaczego oni 
(czyli marka) nie mo%e nas 
znale)#?!”. W erze Facebooka 
dotarcie do mi$o'ników eko-
logicznych proszków do pra-
nia czy diety czekoladowej 
naprawd! nie jest ju% nawet 
wyzwaniem. 

Oczywi'cie wcze'niej te% wy-
pada$o dotrzymywa# obietnic. 
Ale by$a to kwestia wyboru 
i naszej odpowiedzialno'ci. 
Teraz to nie jest opcja – to ko-
nieczno'#. 
Bior"c pod uwag! wybór, który 
ma konsument – ma ju% teraz 
wrodzone poczucie, %e mu 
si! nale%y i zrobi$ przys$ug! pro-
duktowi czy us$udze, dokonuj"c 
takiego, a nie innego wyboru. 
Wi!c je%eli jest niezadowolony 
– mo%e w trybie rzeczywistym 
na swoim iPhone umie'ci# 
informacj! na Facebooku. Jak 
bardziej go wkurzymy, to wpi-
sze to na jakim' forum. A je%eli 
tra&my na kogo' naprawd! ner-
wowego – za$o%y grup! ANTY 
X, stron! internetow" lub opisze 
na swoim blogu. Konieczno'# 
realizowania obietnic wzros$a 
w ostatnim roku. Co si! sta-
$o? Kryzys! Dla niektórych to 
pierwszy kryzys w %yciu. To 
spowodowa$o l!k.
 W Polsce ludzie cz!sto de&-
niowali ten kryzys jako kryzys 
mediowy i wcale nie zacz!li 
specjalnie, w sposób aktyw-
ny wi!cej oszcz!dza#. Jednak 
na wszelki wypadek, w spo-
sób bierny, który dawa$ u$ud! 
tego, %e s" bardziej bezpieczni, 
od$o%yli w czasie zakupy du%e 
i d$ugoterminowe. Zacz!li ku-
powa# ta(sze rzeczy w katego-
riach dla nich mniej wa%nych, 
po to, %eby nadal sobie pozwo-
li# na to, co chc" w kategoriach 
dla nich istotnych. Dlatego za-
nim zaczniemy przekonywa#, 
%e jeste'my lepsi ni% nasza kon-
kurencja, musimy przekona#, 

%e jeste'my wa%niejsi ni% inne 
kategorie. 

Si$a reklamy zawsze by$a i b!-
dzie du%a. Jednak wkrótce, 
aby przekona#, b!dziemy po-
trzebowali wi!kszych nak$a-
dów czasu i energii. Dlatego 
w miar! mo%liwo'ci warto po-
szuka# bardziej rzeczywistych, 
a nie „marketingowych” (jak ju% 
od jakiego' czasu mówi" ludzie 
na badaniach) propozycji. Dla 
naszych konsumentów s$owa 
maj" coraz mniejsze znaczenie 
(z ró%nych powodów). Ludzie 
coraz cz!'ciej w!sz" podst!p 
nawet tam, gdzie go nie ma, dla-
tego tak wa%ne, by przewidzie#, 
gdzie b!d" podejrzewa# post!p 
i wyja'ni# ich w"tpliwo'ci za-
nim powstan".
To nie tak, %e wspó$cze'ni 
konsumenci maj" ADHD 
i dlatego tak trudno do nich 
dotrze# z komunikatem. Oni 
nie maj" problemu ze s$ucha-
niem, ale po prostu nie s$uchaj". 
Cz!sto nie wiedz" nawet, %e to 
do nich mówi"… 
Za du%o informacji. Za du%o po-
trzeb. Za du%y wybór. Za ma$o 
czasu. Dlatego raczej potrzebna 
konkretna informacja na rze-
czywist" potrzeb! dla istniej"-
cego Jana Kowalskiego. 

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


