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m wi!ksza w organizacji rola mar-
ketingu, tym wi!kszym bogiem dla 
firmy staje si! konsument. A nie 

lubimy, gdy nasi bogowie nagradza-
j" konkurencj!. Nasi bogowie cz!sto 
s" oboj!tni wobec naszych zabiegów. 

#wiadcz" o tym wyniki sprzeda$y, mar-
$a, efektywno%& promocji itd. Mimo 
$e badania organizacji s" stare jak %wiat, 
to od jakiego% czasu posz'y one w niepa-
mi!&. Bardzo nies'usznie –(bo w'a%nie 
ten typ bada) bezpo%rednio przyczynia 

si! nie tylko do lepszego zrozumienia 
konsumentów, marki, produktów, ale 
te$ daje wytyczne, co mo$na w firmie 
z sensem zrobi&.

Badania w'asnej organizacji s" czym%, 
co pomaga odpowiedzie& na wszystkie 
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pytania –!robione s" zarówno w s#u$-
bie marketingu, jak i sprzeda$y oraz s" 
najlepszym sposobem na po#"czenie 
tych dzia#ów w imi% jednego wspólnego 
dobra, bo u#atwiaj" zrozumienie:
&  konsumenta
&  podwykonawców
&  natury procesu decyzyjnego
&  marki
&  produktu
&  samej firmy 
A dzi%ki temu pomagaj" lepiej zapla-
nowa' w organizacji:
&  komunikacj%
&  merchandising
&  promocj%
&  program lojalno(ciowy
&  wydatki na POS
&  innowacje

Metoda polega na towarzyszeniu infor-
matorowi w codziennych obowi"zkach 
s#u$bowych przez co najmniej 2–5!dni. 
Badacz jest obserwatorem, ale tak$e 
uczestnikiem pracy –!robi wszystko to, 
co informator oraz jego najbli$si wspó#-
pracownicy. Poznaje firm%, obowi"zki 
i problemy, procedury, oczekiwania… 

Podczas badania badacz obcuje z inny-
mi pracownikami, podwykonawcami, 
tak$e z konsumentami –!przys#uchuje 
si% ich rozmowom, obserwuje wzajemne 
relacje. Ca#o(' jest obserwowana z per-
spektywy osoby, której to dotyczy, czyli 
mo$emy porówna' to, jak ma rozumie' 
z tym, jak rozumie i co robi naprawd%.
Pracuj"c w firmie z przedstawicielami 
handlowymi, mamy dost%p nie tylko 
do przedstawicieli, ale do w#a(cicieli 
sklepów, sprzedawców, innych dzia#ów 
firmy (logistyka, sprzeda$ itd.), ale te$ 
do konsumentów.Pracuj"c w oddziale 
banku –!mo$emy pozna' ca#y kontekst 
funkcjonowania oddzia#u –!na wszyst-
kich poziomach hierarchii oraz mamy 
dost%p do wszystkich klientów, którzy 
przychodz" do banku –!i co wa$niejsze 
–!ich interakcje z pracownikami.

Metoda ta pozwala wi%c nie tylko 
na zdobycie deklaratywnych opinii 
na bardzo ró$norodne tematy, ale tak$e 
na skonfrontowanie ich z rzeczywistymi 
zachowaniami i postawami.

Jest to badanie kontekstowe i relacyj-
ne –!wszystko mo$emy zaobserwowa' 
w naturalnym kontek(cie oraz w relacji 

w stosunku do innych obiektów. To jest 
jedyna metoda, która nam dostarcza 
unikalnej mo$liwo(ci nie tylko zobacze-
nia, jak funkcjonuje pracownik, part-
ner biznesowy, konsument, produkt, 
marka –!ale umo$liwia to w sytuacjach 
ich wzajemnej zale$no(ci, w kontakcie 
mi%dzy sob". Naturalno(' kontaktu po-
woduje, $e opieramy wnioski na dzia#a-
niu, a nie na deklaracjach. Na wynikach, 
a nie na przewidywaniach i my(leniu 
$yczeniowym!

Dla kogo s" takie badania? Dla ka$-
dego, kto ma konsumentów (i kto ma 
organizacj%). Etnografia organizacji 
to sposób pozyskiwania danych i ich 
analizowania –!wi%c nie ma tu jakich( 
wytycznych czy ogranicze), dla kogo 
s", a dla kogo nie. 

Ka$da firma, która ma struktur% i ma 
konsumentów, mo$e (a cz%sto powinna) 
zrobi' takie badanie. 

Jedn" z wielkich zalet tych bada) 
jest pojemno(' tematyczna –!opisuj" 
one nie tylko jak funkcjonuje organi-
zacja, ale jak organizacja funkcjonuje 
z ca#ym zewn%trznym (wiatem –!st"d 
omawianie tego, co te badania wnosz", 
jest w pe#ni mo$liwe tylko na podstawie 
konkretnych case’ów.

Dale Carnegie – mistrz s!owa i psychologii
Bezcenne rady Dale Carnegiego, które 
od ponad 75 lat prowadz  miliony 
czytelników po szczeblach sukcesów 
w yciu zawodowym i osobistym, 
zosta y zebrane w wyj tkow  seri  
wydawnicz  . 
Aby wspó czesny odbiorca jeszcze lepiej 
zrozumia  proponowane zasady, seri  
uzupe niono o liczne przyk ady i ilustracje 
odwo uj ce si  do codziennego ycia.

Oprawa mi kka, format: 120x210mm, cena egzemplarza: 29,00 PLN

KSI KI DOST PNE W DOBRYCH KSI GARNIACH
ORAZ NA STRONIE WWW.STUDIOEMKA.COM.PL
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Jest jednak kilka tematów zawsze w tego 
rodzaju projektach obecnych.

Oczywi!cie mo"na zrobi# badania fo-
kusowe. Mo"na nawet zrobi# g$%bok& 
etnografi% –' je"eli chcemy zrozumie# 
dok$adnie i ze szczegó$ami, ale… Cza-
sami nasze cele s& i g$%bokie, i szerokie, 
i nie ma czasu, "eby po kolei realizowa# 
je wszystkie. 

Jednym z cz%stszych zapyta( badaw-
czych jest stworzenie lub zweryfikowa-
nie segmentacji i wtedy takie podej-
!cie badawcze idealnie si% sprawdza. 
Najcz%stsz& bol&czk& segmentacji jest 
fakt, "e nawet nie jest bardzo uprosz-
czona (jest to zrozumia$e z powodów 
biznesowych), ale to, "e jest bardzo "y-
czeniowa. Mo"na sobie poradzi# z tym, 
"e "ycie jest bardziej skomplikowane, 
ni" nam si% wydaje, ale du"o bardziej 
niebezpieczne jest podejmowanie de-
cyzji biznesowych na podstawie fak-
tów, które w ogóle nie istniej&. Czasem 
uproszczenia s& tak du"e, "e ca$kowicie 
wypaczaj& rzeczywisto!#.

Pracuj&c na infolinii jednego z pro-
duktów dzieci%cych, po raz kolejny mo-
gli!my si% przekona#, "e taka grupa, 
jak matka z jednym dzieckiem, po pro-
stu nie istnieje. S& matki, maj& jedno 
dziecko, ale… To, czy jest z mniejszej 
miejscowo!ci i ma matk%, te!ciow&, 
i 10's&siadek, które zna po imieniu, po-
woduje, "e jej wiedza, potrzeby, pytania 
czy obawy s& zupe$nie inne ni" matki, 
która jest z du"ego miasta, gdy oby-
dwie babcie s& ponad 200'km od jej 
domu, swoich s&siadów zna tylko z wi-
dzenia i w najlepszym wypadku mówi 
im „dzie( dobry” (a oni w najlepszym 
wypadku odpowiadaj& tak samo).

To jest w$a!nie jeden z przyk$adów 
zbyt du"ego uproszczenia, które zna-

le)li!my podczas badania. I powody, 
dla którego mamy by$y tak ró"ne –'ani 
my, ani klient wcze!niej tego nie prze-
widzia$…

Matki wielkomiejskie –'bez rad, po-
mocy i do!wiadczenia –'szuka$y kon-
kretnego wsparcia i rozwi&za(, dzi%ki 
którym mog$yby szybko opanowa# sy-
tuacj%. A ma$omiasteczkowe… Szuka-
$y cz%sto argumentów, "eby przekona# 
swoje matki do bardziej nowoczesnych 
rozwi&za( („Prosz%, pomó" znale)# w$a-
!ciwe argumenty, dlaczego pieluszki jed-
norazowe nie s& gorsze od tetrowych.”, 
„Jak mam przekona# moj& babci%, "e nie 
robi% krzywdy jej wnukowi, odstawiaj&c 
dziecko od piersi, bo ma 9'miesi%cy?”.

Konsekwencj& takiego uproszcze-
nia s& uproszone skrypty, które dostaj& 
panie konsultantki –'maj& wtedy dwie 
opcje do wyboru: albo post%powa# 
zgodnie ze skryptem i najprawdopo-
dobniej pozostawi# konsumentk% bez 
odpowiedzi i pomocy (m$ode konsul-
tantki robi& tak z powodu braku wiedzy 
i do!wiadczenia, a starsze –'z wyuczo-
nej bezradno!ci); albo nie opiera# si% 
na skryptach i pomóc m$odej mamie 
z nara"eniem si% na utrat% premii czy 
nawet nagan%.

Jest to jeden z najmniejszych przy-
k$adów uproszczenia, z którymi spotka-
li!my si% podczas tego badania –' jego 
konsekwencje by$y natomiast kluczo-
we i istotne z punktu widzenia sensu 
istnienia infolinii. Du"o powa"niejsze 
niedoci&gni%cia czy przek$amania mia$y 
ju" znaczenie bardziej fundamentalne 
dla ca$ej marki.

Niezale"nie od celu badania, kiedy 
w gr% wchodzi badanie partnerów biz-
nesowych –' jest to równie" robione 
w oparciu o segmentacj%, która, równie" 
cz%sto, pomija pewne istotne zmienne.

Najcz%!ciej to niczyja wina, "e tak 
jest. Na ogó$ wybierane zmienne s& 
bardzo logiczne, zdroworozs&dkowe. 
Inaczej mówi&c –'segmentacja wygl&da 
jak najbardziej w porz&dku, wi%c ni-
komu nie przychodzi do g$owy, "e co! 
innego mo"e mie# wi%ksze znaczenie. 
Wielko!# miejsca zamieszkania i wyso-
ko!# dochodu–'to s& najcz%stsze kryte-
ria podzia$u. 

Dla jednej z firm farmaceutycznych 
robili!my badanie polegaj&ce na pracy 
w aptekach –'r%ka w r%k% z farmaceu-
tami. Dzi%ki temu mogli!my obserwo-
wa# ich prac%, stosunek do produktów, 
marek, przedstawicieli handlowych, no 
i oczywi!cie do pacjentów. Kluczem 
do zrozumienia ró"nic pomi%dzy ap-
tekami by$o zrobienie dobrej rekrutacji, 
a wi%c apteki zosta$y dobrane zgodnie 
z wytycznymi segmentacyjnymi –'ma$e 
v. du"e, w centrum v. na osiedlu, w cen-
trach handlowych itd.

I wszystko by$oby bardzo dobrze, 
gdyby nie'okaza$o si%, "e wi%ksze zna-
czenie ma odleg$o!# do najbli"szego 
szpitala (im bli"ej, tym mniej ktokol-
wiek by$ zainteresowany suplementami 
diety), czy odleg$o!# do najbli"szej ap-
teki (im dalej –'tym bli"sze by$y relacje 
pacjentów z farmaceut& i tym gorzej mu 
przychodzi$o wciska# produkty, które 
mu zalega$y).

Ale… Zmienna, która w najwi%kszym 
stopniu de*niowa$a segment, to to, czy 
w$a!cicielem apteki by$ farmaceuta, 
czy nie, a tak"e to, czy traktowa$ prac% 
w aptece jako biznes czy jako misj%. Te 
zmienne oczywi!cie troch% kompliko-
wa$y na pocz&tku segmentacj%, ale… 
Kiedy zosta$a ona ju" opracowana wraz 
ze wskazówkami i wytycznymi dla han-
dlowców, zwi%kszy$a si%'nie tylko efek-
tywno!# pracy, lecz tak"e lojalno!# far-
maceutów wzgl%dem *rmy. Bo wreszcie 
poczuli, "e kto! do nich przemawia ich 
j%zykiem, argumentami i potrzebami.
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Jeden z najciekawszych projektów d!u-
goterminowych, które prowadzili"my, 
mia! miejsce w sieci sklepów z ubrania-
mi. Jedno z wielu pyta# brzmia!o: „Dla-
czego to, co wiemy, $e ma si% sprzedawa& 
–'nie sprzedaje si%? (Bo sprzedaje si% 
u konkurencji, bo w innych latach si% 
sprzedawa!o, bo na fokusach i innych 
badaniach konsumenci jasno i stanow-
czo wyra$aj( ch%& posiadania danego 
modelu itd.)”.

Odpowied) na to pytanie by!a za-
dziwiaj(co szybka i prosta. Ka$dy sklep 
sieci mia! wytyczne, co i gdzie powie-
si& –'sytuacja badawcza bardzo czy-
sta i przejrzysta –'wsz%dzie taka sama 
przyczyna i taka sama konsekwencja. 
Obserwacje w jednym sklepie zosta!y 

potwierdzone w innych: kiedy kobiety 
maj( mniej ni$ 170'cm (a wi%kszo"& 
kobiet, nie licz(c nastolatek, w Polsce ma 
mniej), to patrz(c do góry, gdzie wisia! 
jeden z modeli (ten niechodliwy) –'mu-
sia!y odwraca& wzrok, bo tak je razi!a 
$arówka… Ra$(ce "wiat!o powodowa!o, 
$e modele nie by!y widoczne. Klientki 
odwraca!y wi%c wzrok i sz!y gdzie in-
dziej. To, czy interpretacja by!a s!usz-
na, mo$na by!o sprawdzi& natychmiast 
–'przewieszaj(c modele i obserwuj(c 
wynik pod koniec dnia.

***

Marketing ma niezwyk!e mo$liwo"ci 
badania konsumentów –'jako"ciowe, ilo-
"ciowe, neuro, etnograficznie itd. Jedna 
technika nie wyklucza innej. 

Badania organizacji s( technik(, któ-
ra pozwala spojrze& na firm% z perspek-

tywy 360'stopni i pozna& powi(zania 
pracowników, konsumentów i partne-
rów biznesowych z mark(, produktem 
czy sklepem. Pozyskuj(c wiedz% z ka$-
dego poziomu, porównuj(c deklaracje 
i oczekiwania z rzeczywistymi reakcja-
mi –'zyskujemy nie tylko wiedz%, ale 
wytyczne –'co mo$na zrobi&, $eby nie 
tylko dzia! marketingu wi%cej wiedzia!, 
ale $eby ca!a firma funkcjonowa!a jak 
najlepiej. 

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


