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badawczy, tym bardziej musimy liczy! na 
cud, je"eli chcemy znale#! co$ bardzo od-
krywczego, inspiruj%cego czy unikalnego.

&eby znale#! „mi'so” na dokonanie 
rewolucji, dobrze jest zaprojektowa! ba-
danie tak, aby by(o jak najwi'cej okazji do:
)  obserwacji odruchów i*automatyzmów
)  obserwacji interakcji pomi'dzy pro-

N
ie ma technik, które s(u"y(yby 
tylko i*wy(%cznie poszukiwaniu 
insightów, ani takich, które s% je-

dyne i*obowi%zkowe w*tych polowaniach. 
Technika jednak istnieje –*tym lepsza, im 
bardziej dostosowana do*problemu i*mo"-
liwo$ci. Tutaj nie ma „zmi(uj si'” –*im 
mniej zindywidualizowany jest projekt 

duktem/us(ug% a*u"ytkownikiem lub 
najlepiej kilkoma u"ytkownikami

)  porównania ró"nych kontekstów
)  bycia w*sytuacji, kiedy konsument bar-

dziej rz%dzi tym, o*czym i* jak mówi 
(v.*scenariusz badawczy)

)  poszukiwania sytuacji konfrontacji de-
klaracji z*tym, co*si' dzieje naprawd'.
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Natomiast, je!li zale"y nam szczególnie 
na insightach bardziej zwi#zanych z$emo-
cjami i$uczuciami ni" z$zachowaniem, 
tym bardziej musimy w%#czy& do$technik 
badawczych metody projekcyjne –$ana-
liza metafor i$symboli pomaga zobaczy& 
rzeczy, które nie s# dost'pne dla !wiado-
mo!ci nawet samych zainteresowanych, 
a$wprawiony umys% mo"e odgrzeba& tak 
bardzo poszukiwany insight. Podczas 
jednej z$takich obserwacji uda%o si' np. 
wreszcie znale(& odpowied(, dlaczego 
w$Ameryce )aci*skiej spray do$zabijania 
insektów by% bardziej popularny od$du"o 
bardziej praktycznego i$mniej szkodliwego 
dla cz%owieka proszku. Kiedy standardowe 
podej!cie badawcze nie przynios%o nic 
odkrywczego, analiza metafor pokaza%a, 
"e$karaluchy symbolizuj# niewiernych 
m'"ów, wi'c Latynoski –$u"ywaj#c sprayu 
bezpo!rednio na insekty –$kanalizowa%y 
emocje nie tylko zwi#zane z paskudny-
mi$karaluchami…

Niestety z$insightami jest dok%adnie tak jak 
w$"yciu. Cz'sto dopiero kiedy co! odpusz-
czamy –$przychodzi do$nas. Znajdujemy, 
kiedy nie szukamy.

Pytanie brzmi wi'c: Mo"e nie szuka& 
ich w$ogóle? Mo"e trzeba zaczeka& a" same 
przyjd#? Ka"dy, kto pracuje z$takimi ta-
belkami jak harmonogram, wie, jaka jest 
odpowied( na takie pytanie. Ale… mo"e-
my si' przygotowa& na niespodziewane 
odkrywanie…

Rzeczy si' nie odnajduj# tak po prostu. 
Oczy musz# by& przygotowane, "eby zoba-
czy&, a$umys%, "eby to przyj#& i$co! z$tym 
dalej zrobi&. Mendelejewowi przy!ni%o 
si' jego najwi'ksze dzie%o, nie dlatego, 
"e$mia% szczególne umiej'tno!ci zwi#zane 
z$medytacj# senn# czy wyj#tkowe uk%ady 
ze swoimi anio%ami. Ujrza% we !nie co!, 
nad czym miesi#cami pracowa%, my!la%, 
zastanawia% si', pope%nia% b%'dy, naprawia% 
i$zaczyna% od$pocz#tku. Jego umys% by% 
gotowy, "eby wreszcie spotka& to, czego 
tak d%ugo szuka%.

W$przypadku marketingu wa"ne jest, 
"eby nie zapomnie& o$celu –$"eby w!ród 
wszystkich tabelek, timingów, globalnych 
wytycznych i$akceptacji nie zapomnie&, 
po co$to wszystko w$ogóle robimy. Czego 
szukamy i$do$czego d#"ymy? Po co$robimy 
badania? Po co$szukamy insightu? I$czy 
mamy gotowo!&, "eby go u"y&? )atwiej 
jest patrze& na !wiat oczami dziecka, kiedy 
pami'tamy, "e$pod koniec dnia cel naszej 
pracy to nie zrobienie kampanii na czas, 
lecz stworzenie produktu czy us%ugi, która 
jest u"yteczna i$pomocna dla innych ludzi.

Podstaw# takiego patrzenia jest nie-
ocenianie, czy problem jest ma%y czy du"y, 
wa"ny czy niewa"ny, czy da si' samemu 
znale(& na niego rozwi#zanie czy nie. A$ju" 
na pewno nie rozwa"a& niczego pod takim 
k#tem, "e$konsument ma obowi#zek to 
jako! ogarn#&. Cz'sto w$instytucjach +-
nansowych zdarza si', "e$kiedy zwracamy 
uwag', i" ludzie naprawd' nie bior# na 
urlop numeru umowy ze swoim bankiem, 
o$który s# pytani podczas zastrzegania 
karty –$s%yszymy odpowied(: „No przecie" 
to oczywiste, "e$trzeba jecha& przygotowa-
nym”. W$tej sytuacji wgl#d w$potrzeby lu-
dzi jest oczywisty: nie pami'tamy naszych 
kodów, pinów, numerów umów –$nawet 
kiedy jeste!my spokojni i$zrelaksowani, 
a$co$dopiero w$sytuacji, gdy znajdujemy 
si' tysi#c kilometrów od$domu, a$ukra-
dziono nam wszystko, co$mamy, i$ledwo 
po%#czyli!my si' z$Polsk#, bo internet 

dzia%a jak r'cznie nakr'cany. Mo"emy 
wymy!la&, co$powinien klient zrobi&, "eby 
by& przygotowanym w$tej sytuacji lub… 
zastanowi& si', co$my mo"emy zrobi&, 
przyjmuj#c, "e$takie sytuacje si' zdarzaj# 
i$ludzie w%a!nie tak, a$nie inaczej reaguj#. 

Fakty s# takie, "e$w$dzisiejszym !wiecie 
ma%o jest du"ych problemów marketin-
gowych –$zosta%y g%ównie detale zwi#-
zane z$wygod# i$d#"eniem do$ jeszcze 
wi'kszej wygody (oczywi!cie mo"emy 
to nazywa& doskona%o!ci#, ale fakty s# 
takie, "e$z$punktu widzenia u"ytkowni-
ków to przede wszystkim sprowadza si' 
do$wygody).

Jak w$deszczow# pogod', z$zakupami 
w$r'kach, wyj#& przy bankomacie kar-
t' z$ torebki lub wewn'trznej kieszeni 
marynarki, jednocze!nie nie mocz#c 
wszystkiego? Wymaga to akrobatycznej 
manipulacji mi'dzy torbami i$!cian# –$tam 
przycisn#&, tam docisn#&, szybko wyj#&, 
w%o"y&, od%o"y&. Rozwi#zaniem by%oby 
umieszczenie przy bankomatach szerokich 
pó%ek, najlepiej z$haczykami, "eby nie 
tylko mo"na by%o %atwo od%o"y& torebk', 
ale zawiesi& spakowane w$plastikowe lub 
papierowe torby zakupy. Dostrze"enie 
(i$rozwi#zanie) tego ma%ego i$niby ma%o 
wa"nego problemu znacz#co podnios%oby 
komfort robienia zakupów.

I$kolejny przyk%ad z$deszczem: w$Japo-
nii, je"eli co! kupujesz w$czasie deszczu, to 
twoja papierowa torba dostaje „parasolk'” 
w$postaci narzuty z$plastiku –$od$góry 
–$tak "eby ani kropelka si' nie dosta%a 
do$!rodka.

To nie nasz problem, "e$matki zawsze 
wtr#caj# si' w$"ycie dzieci, i$to, jak nim 
zarz#dzaj#, nawet je!li s# ju" po trzydzie-
stce, ale… nie zmienia to faktu, "e$jest to 



ODWAGA NIESFORMATOWANA  TEMAT NUMERU

m
ar

ke
ti

ng
 w

 p
ra

kt
yc

e

23

cz
er

w
ie

c 
2

0
1

3

problemem dla wielu spo!ród naszych 
konsumentów. Dlatego w"reklamie pada 
has#o: „Bez wzgl$du na to, co"mówi mama, 
teraz pranie w"zimnej wodzie jest sku-
teczne…”.

Southwest Airlines –"program szko-
leniowy dla stewardess tej %rmy, zosta# 
zainspirowany obserwacjami w"recepcji 
hoteli. Jeden z"przyk#adów takiej inspiracji 
dotyczy radzenia sobie z"niezadowoleniem 
wobec niedogodno!ci… Co"powoduje, 
&e"przymykasz oczy na co!, co"nie jest 
doskona#e? (SWA to tanie linie lotnicze, 
wi$c… wiadomo). Je&eli kto! jest w"stanie 
ci$ rozbawi', to du&o trudniej na niego 
si$ gniewa'. St(d priorytetowym zada-
niem w"rozmowie kwali%kacyjnej by#o 
sprawdzenie, czy kandydat jest w"stanie 
roz!mieszy' komisj$ rekrutacyjn(. 

Czasem zdarza si$ tak, &e"mamy a& za"du&o 
insightów –"niestety w"tej sytuacji nie-
prawd( jest, &e"od"przybytku g#owa nie 
boli. Boli –"i"to niejedna g#owa. Badacze 
nie wiedz(, co"rekomendowa'. Klienci 
nie wiedz(, co"wybra' do"dalszych bada).
Najcz$stsze strategie: wybieramy insight 

To, jak dobra jest ta strategia, w"du&ym 
stopniu zale&y od"tego, kim jest ta wi$k-
szo!'. Kiedy celem nie jest konsensus, 
tylko znalezienie tego, co"najlepsze –"jest 
to ca#kiem dobra strategia.

Niestety –"jak co! jest do"wszystkiego, to 
tym mniej jest inspiruj(ce. Jest to bardzo 
praktyczne, ale ma#o zwracaj(ce uwag$. 
Najcz$!ciej oznacza to, &e"dok#adnie taki 
sam insight znalaz#a te& nasza konkurencja 
i"konkurencja konkurencji te&.

Bardzo podobna sytuacja do" strategii 
do"wszystkiego. Oczywi!cie chcemy, &eby 

nasz produkt czy us#ug$ u&ywali wszyscy, 
ale fakty s( takie, &e"ten !wiat nie jest a& 
tak doskona#y. Dlatego lepiej mie' wi$ksz( 
kontrol$ nad tym, do"kogo i"jak mówimy 
i"wybra' to !wiadomie. 

Ta strategia jest tak dobra, jak dobra jest 
de%nicja „co"to jest ciekawe”. Najcz$!ciej 
niestety sprowadza si$ do"takich cech, 
jakie s( w"powy&ej pokazanych trzech 
strategiach. No chyba &e"„ciekawy” ozna-
cza, na ile realizuje on cele naszej marki 
(inne ni& tylko zwi$kszenie sprzeda&y). 

Dobr( praktyk( po badaniu jest zadzwo-
ni' i"zapyta' klienta, czy badanie by#o 
u&yteczne i"czy znaleziska si$ przyda#y. 
I"wtedy jedn( z"gorszych odpowiedzi, 
któr( mo&esz us#ysze', jest: „No jak to… 
Nie widzia#a! naszej nowy reklamy?” Naj-
gorsze, bo widzia#am i… nie pozna#am. 

Na tym polega najwi$kszy paradoks 
w"przypadku pracy z"insightami: ka&dy 
szuka czego! naturalnego i"prawdziwego, 
a"potem wk#adaj( to w"bullseye, domy 
marki i"inne narz$dzia i"insight z"tego 
wychodzi w" formie tak odmienionej, 
&e"przestaje mie' status insightu.

Dlatego zanim zaczniemy go przerabia' 
we wszystkich mo&liwych narz$dziach 
marketingowych (wiadomo, &e"czasem 
jest to konieczne), warto si$ zastanowi', 
jaki jest nasz cel. Niestety, ka&da, nawet 
ma#a zmiana, poci(ga ze sob( wiele innych 
–"dlatego, kiedy zmieniamy: „nigdy” –"na 
„czasami”, „dla mnie” na „dla mnie i"ca#ej 
moje rodziny”, „kiedy jestem w!ciekle 
g#odny” na „kiedy mia#bym ochot$ co! 
zje!'” –" zmieniamy cz$sto ca#kowicie 
przes#anie. Po co"walczy' o"znalezienie 
naturalnego, prawdziwego insightu, je&eli 
i"tak zale&y nam –"bardziej ni& na prawdzi-
wo!ci –"na tym, &eby pasowa# do"formatki 
marketingowej?

Ka&da reklama pokazuj(ca ró&owy 
!wiat wiecznie radosnych ludzi &yj(cych 
w"zgodzie i"pe#nej szcz$!liwo!ci (dlatego 
&e"maj("odpowiednie napoje, jedzenie, leki 
i"gad&ety), to przyk#ad insightu marketin-
gowego, a"nie konsumenckiego. W"takich 
reklamach dopiero pod koniec jeste!my 
pewni, co"ona reklamuje, bo równie dobrze 
mogliby!my wstawi' do"niej nie tylko pro-
dukt konkurencji, ale co! zupe#nie z"innej 
kategorii (zamiast soku mo&emy wstawi' 
telefon, zamiast telefonu –"bilet lotniczy, 
zamiast biletu –"komputer itd.). Znacie takie 
reklamy?

Za"to komunikacja, w"której nie tylko 
bez problemu czytamy insight, ale czujemy, 
&e"to si$ do"nas odnosi –"jest przyk#adem 
odwa&nego (bo prawda wymaga odwagi) 
zastosowania insightu. Takie reklamy najcz$-
!ciej „sharujemy na fejsie” czy dostajemy link 
z"nimi od"znajomych. Przerysowanie w"tych 
reklamach jest oczywist( metafor(, a"nie 
budowaniem !wiata bez g#odu i"zmarszczek.

Kiedy widzimy jaki! genialny produkt, 
mo&emy mie' pewno!', &e"jego twórca nie 
tylko mia# genialny insight, ale mia# od-
wag$ uwierzy' w"to, &e"jest on genialny, 
mimo &e"nikt przed nim tego nie zastosowa#. 
Mia# odwag$, by zrezygnowa' z"w(tpliwo!ci, 
&e"by' mo&e skoro inni tego nie dostrzegli, 
to nie jest to wcale takie dobre odkrycie? 

Za" ka&d( mark(, któr( podziwiamy, 
za"ka&d( komunikacj(, która nas porusza 
swoj( prawdziwo!ci(, kryje si$ zespó# ludzi 
odwa&nych, którzy uwierzyli w"swoje od-
krycie, odmówili uogólniania, u!redniania, 
sp#aszczania, wbijania w"formu#k$. I"nie bali 
si$ zaryzykowa' zastosowania"insightu, a"nie 
tylko jego parodii. 

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


