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nnowacja, insight i!trend to dzi" 
najbardziej po#$dana trójca w!mar-
ketingu. Obsesja wokó% tych po-

j&' powoduje, #e!(rmy oscyluj$ wokó% 
dwóch skrajnych zachowa) –! jedni 
uwa#nie i!d%ugo badaj$ obserwowane 
trendy, sprawdzaj$c, czy na pewno to 
jest to, a!drudzy obsesyjnie wprowadzaj$ 
zmiany za!ka#dym razem, kiedy widz$ 
co" nowego. I!jest jeszcze kilka zachowa) 
pomi&dzy –!ka#dy jednak d$#y do!tego 
samego –!by pozna' trend i!wycisn$' go 
jak cytryn&.

Jest to strategia l&kliwych –!badaj$ trend 
na wszelkie sposoby, potem badaj$ jesz-
cze raz, upewniaj$c si&, czy na pewno 
poprzednie badania by%y dobre. Uzyska-
nie pewno"ci mo#e –!w!ich przypadku 
–!okaza' si& zabójstwem, je#eli nie trendu, 
to na pewno innowacji, bo czas gra w!ich 
przypadku rol& kluczow$. Cena pewno"ci 
jest najcz&"ciej taka, #e!zostaje dla nas 

strategia „me too”, bo kto" mia% odwag& 
to co" zrobi' wcze"niej o!jakie" dziesi&' 
bada). W!przypadku korporacji ko)czy 
si& to cz&sto tak, #e!po prostu kupuje si& 
tych, którzy!jednak spróbowali –!stanowi 
to wi&kszy koszt, ale mniejszy poziom 
adrenaliny. Tak si& sta%o np. w!przypadku 
Vitamin Water, któr$ Coca-Cola kupi-
%a, wcze"niej odrzucaj$c jednak pomys% 
wprowadznia takiego produktu na rynek.

Strategia umiarkowanego zaufania (zarów-
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no do!trendów, jak i!do!bada") oznacza 
skupienie si# na sprawdzaniu potencja$u. 
Badania takie maj% charakter bardziej kon-
trolny i!inspiracyjny, maj% wskaza& kie-
runek, stworzy& drogowskazy, a!nie da& 
odpowied' tak czy nie. Jest to strategia 
(rodka, któr% stosuj% )rmy maj%ce praw-
dziwe, a!nie tylko deklaracyjne aspiracje 
do!wprowadzenia innowacji.

Sprawdzanie opinii u*ytkowników mo*e 
odbywa& si# na ró*ne sposoby –!pytanie 
tylko, na ile ufamy uzyskiwanym deklara-
cjom. Na ile wa*ne jest dla nas, by us$ysze& 
opinie, a!na ile, by zobaczy& rzeczywiste 
zachowania. Ameryka"ska modowa mar-
ka Rebecca w!swoich badaniach wspiera 
si# Instagramem –!nie tylko bada trendy, 
analizuj%c zdj#cia u*ytkowników, ale te* 
liczy lajki do!w$asnych projektów i!wy-
biera spo(ród nich te, które wzbudzaj% 
najwi#ksze zainteresowanie. Kiedy( je-
den z!najwi#kszych dostawców dla tej 
marki nie chcia$ zakceptowa& jednego 
z!proponowanych modeli, ale )rma go 
przekona$a tysi%cem lajków tego projektu 
na Instagramie. 

Badania korytarzowe s% popularne tyl-
ko w!przypadku innowacji. To, czy co( 
si# podoba naszemu dziecku lub pani 
z!ksi#gowo(ci, bywa wa*nym argumen-
tem w!dyskusji marketingowej. Tylko 
*e!najcz#(ciej takie oceny maj% warto(& 
dok$adnie tak%, jak% ma wszystko, co!jest 
robione cha$upniczo. Jak pokazuj% bada-
nia, marketingowcy (jako grupa zawo-
dowa) zachowuj% si# podczas zakupów 
online ca$kiem inaczej ni* konsumenci: 
93 z!nich kupi$o co( bezpo(rednio pod 
wp$ywem reklamy online, wtedy gdy tyl-
ko 49 konsumentów post%pi$o tak samo. 
St%d stwierdzenia typu: „ja te*”, „ja nigdy”, 
„a!moi znajomi to…” nie maj% specjal-
nych warto(ci predykcyjnych.

Jednak kiedy ch#& wykorzystania trendu 
po$%czona jest z!pasj% czy z!przywódc% wi-
zjonerem, sprawy wygl%daj% troch# inaczej. 

TITO vodka –!zanim zacz#$a by& pro-
dukowana, w$a(ciciel marki sprawdza$ 
i!dopracowywa$ receptur# na… swoich 
przyjacio$ach. Jego celem by$o stworzenie 
takiej wódki, któr% on sam i!grono naj-
bli*szych przyjació$ uznaj% za!rzeczywi(cie 
najlepsz%, bo g$#boko wierzy$, *e!ludzie 
szukaj% autentyczno(ci. W$a(nie dlatego 
postawi$ na siebie samego –!na w$asny gust 
i!upodobania. W!udzielanych wywiadach 
podkre(la, *e!ta wódka jest przed$u*eniem 
jego samego –!dlatego m.in. nie chce zmie-
nia& etykiety, któr% osobi(cie zaprojektowa$ 
w!CorelDraw. Jego g$#boka wiara w!to, 
*e!ludzie potrzebuj% marek prawdziwych 
i!szczerych, op$aci$a si#!–!sprzeda* tej wódki 
wyra'nie i!szybko wzrasta (wódka jest na 
rynku dopiero od!dwóch lat, a!ju* po roku 
sprzeda* podwoi$a si#).

Liczby, statystyki, to nie s% po prostu nu-
merki, one mówi% same za!siebie. Sprzeda* 
online ro(nie z!roku na rok. Coraz wi#cej 
osób, i!to nie tylko m$odych, przerzuca 
si# na takie zakupy, w!ka*dej kategorii. 
Je(li zastanawiamy si#, czy powinni(my 
otworzy& sklep w!sieci, nie trzeba chyba 
ju* innych argumentów.

Ale mo*na te* przeanalizowa& mow# 
liczb i… zrobi& tak, jak si# uwa*a. 

Jak podaje magazyn „INC”, w! sieci 
jest 1166 sprzedawców butów i!zaledwie 
dwóch z!nich tworzy a* 16!proc. sprzeda-
*y. Teoretycznie lepiej wi#c zainwestowa& 
gdzie indziej. Na szcz#(cie Shoes for Pray 
pomy(la$o inaczej, no i!teraz coraz wi#-
cej klientek nosi wymy(lone przez siebie, 
a!r#cznie uszyte przez SFP buty. Shoes for 
Pray wykorzysta$o odwieczn% mi$o(& kobiet 
do!butów oraz mocno rozwijaj%cy si#!trend 

nie tylko customizacji, ale potrzeby w$asnej 
twórczo(ci. 

Przygl%daj%c si# uwa*nie!temu, co!jest tren-
dy, mo*na wpa(& na to, jak mo*na jeszcze 
bardziej zadowoli& u*ytkowników danej 
us$ugi czy produktu.

Oczywistym tego przyk$adem jest roz-
wój gier na Facebooku czy iPhone’y.

Do!ciekawych rezultatów mo*e dopro-
wadzi& zastanawianie si#, gdzie w!danym 
trendzie le*y problem. Na przyk$ad Tom 
Adeyoola zauwa*y$, *e!klienci s% niezado-
woleni, kiedy zakupione online ubranie nie 
le*y idealnie –!musz% wtedy rzecz odsy$a&, 
wymienia&, a!to wi%*e si# ze strat% czasu 
i!sprawia k$opot. Z!drugiej strony, gdy )rmy 
oferuj% bonus w!postaci darmowych zwro-
tów, obni*a to ich dochodowo(&. Klienci, 
korzystaj%c z!tego udogodnienia, kupuj% 
po kilka rozmiarów, by dopasowa& jeden, 
co!oznacza, *e!pozosta$e ubrania na pewno 
b#d% do!zwrotu. Dzi#ki temu spostrze*eniu 
powsta$a )rma Metail, która oferuje so+-
ware w!technologii 3D do!przymierzania 
ubra" online. Z!jej us$ug korzystaj% ju* Te-
sco i!Warehouse. I!wygl%da na to, *e!b#dzie 
mia$a jeszcze wi#cej klientów…

Czasem $%czenie trendów wynika z!nad-
gorliwo(ci marketingowej, ale czasem z!po-
wodu prawdziwego zrozumienia, czego 
i!dlaczego konsument potrzebuje. Jest to 
strategia, która potra) bardzo zwi#kszy& 
powodzenie. Po$%cznie takie mo*e zarówno 
by& chwytem ukierunkowanym na klien-
ta masowego, jak i!z!pe$n% (wiadomo(ci% 
zaadresowanym do!bardzo w%skiej grupy 
klientów.

Przyk$adem jest DogYoga, czyli yoga 
dla psów. Instruktorzy tej nowej techniki 
szkolenia zwierz%t twierdz%, *e!jest obecnie 
bardzo trendy, jako odpowied' na zapotrze-
bowanie ludzi,!okazywanie mi$o(ci i!troski 
swoim pupilom i!prowadzenie przez nich 
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stylu !ycia zen. W"a#ciciele psów uwa!aj$, 
!e%pomagaj$c psom wykonywa& asany, 
poprzez medytacj', rozci$ganie i%delikatny 
masa! osi$gaj$ wi'ksz$ harmoni' w%by-
ciu ze swoimi pupilami. To, !e%ta moda 
w%Stanach zdobywa coraz wi'ksz$ popu-
larno#&, pokazuje, !e%nawet najbardziej 
niestandardowe po"$cznie trendów mo!e 
by& skuteczne. 

Pasja i%wiara maj$ to do%siebie, !e%s$ bardzo 
zara(liwe. W%ten sposób cz'sto nie odpo-
wiada si' na trendy, ale si' je wr'cz tworzy. 
Mo!e si' to zdarzy& nawet bardzo ma"ym 
markom. Polsk$ mark' ubra) Kowalski 
stworzy" kostiumograf o%tym!e nazwisku, 
który wierzy", !e%proste stroje z%prostych 
materia"ów w%po"$czeniu z%jego prostym 
nazwiskiem osi$gn$ sukces i%bardziej ni! 
o%trendach my#la" o%w"asnym wyrazie ar-
tystycznym.

Zdarza si' to te! markom wielkim, jak 
Foursquare, które jednak równie! zaczy-
na"y jako kruszynki. Za"o!yciel brandu na 
pocz$tku stworzy" so*ware, który umo!li-
wia" znajomym wzajemne odnajdowanie 
si'. Zauwa!y", !e%zbyt du!y wybór powo-
duje parali! decyzyjny, a%nie ma lepszej 
rekomendacji ni! informacja, !e%kto# ze 
znajomych jest bywalcem danego miejsca.

We wszech#wiecie musi by& zawsze rów-
nowaga i%to w"a#nie ona cz'sto jest dowo-
dem na to, czy co# jest prawdziwe lub nie. 
W%przypadku trendów jedn$ ze wskazówek, 
!e%trend jest i%nigdzie si' nie rusza, przy-
najmniej w%najbli!szym czasie, jest rozwój 
jego antytrendu. Jaskrawy przyk"ad?

Kolumbijska barmanka, argenty)ska sprze-
dawczyni i%brazylijska mened!er w%agencji 
reklamowej… Co%je "$czy? Przypadkowe 
spotkanie podczas karnawa"u w%Rio w%iden-
tycznych sukienkach z%H&M. Nie chodzi 
mi w%tym przyk"adzie o%to, !e%H&M dyktuje 
trendy, które w%po"$czeniu z%cenami s$ nie 
do%odparcia, ale o%fakt, !e%w%!adnym z%kra-
jów, z%którego pochodz$ te dziewczyny, nie 
ma H&M. Nie jest to sytuacja nietypowa, 
gdy! geogra+a nie ma ju! !adnego znacze-
nia przy okre#laniu stosunku do%marki czy 
jej posiadania.

Im bardziej si' rozwijaj$ sieci, tym bar-
dziej kwitnie trend przeciwstawny –%hand 
made. Ale nawet ju! teraz, w%#wiecie tanich 
przesy"ek, nie jest grawaracj$ naszej indy-
widualno#ci. Zdarza si', !e%ludzie z%ró!-
nych ko)ców #wiata spotykaj$ si' gdzie# 
po#rodku i… ze zdziwieniem obserwuj$, 
!e%inni chodz$ w%takiej samej koszulce, 

kolczykach czy z%tak$ sam$ torebk$. Mo!na 
z%tego wysnu& wniosek, !e%skrajn$ postaci$ 
tego trendu b'dzie nawrót do%prawdziwego, 
indywidualnego krawiectwa. Customizacja 
i%indywidualizacja, w%po"$czeniu z%r'cznym 
wykonaniem, b'dzie gwarantem tego, !e… 
jeste#my tacy jak wszyscy.

Najwi'kszym wrogiem trendów s$ ogól-
niki i%s"owa wytrychy –%online, value for 
money, eco, networking itp. To jest tak 
bardzo oczywista prawda, !e%nie bardzo 
mo!na co# z%tym zrobi&. S"owo „trend” 
jest te! takim wytrychem –%bo mamy tak 
du!o trendów, subtrendów, co-trendów 
–%!e%w%naszym zró!nicowanym #wiecie 
–%tak naprawd' nawet antytrend jest me-
gatrendem dla niektórych grup. Dlatego 
du!o wa!niejsze ni! trend jest nieustanne 
zadawanie sobie pytania, dlaczego on ist-
nieje i%co%oznacza. I%to tak d"ugo, a! nadamy 
zjawisku ludzk$ twarz i%dzi'ki temu "atwiej 
nam b'dzie podj$& decyzj' i%wykorzysta& 
dany trend ku obopólnej korzy#ci –%i%+rmy, 
i%jej klientów. 

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 


