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ziomie z kulturowym DNA, tyle że ich świadomość wyprzedza 

świadomość innych. Wprowadzenie kolorowej obudowy kompu-

terów było początkiem tworzenia trendu przyjaznych urządzeń 

(nie w przypadku obecnych iPhone’ów, bo to zdecydowanie od-

powiedź na trend, a nie jego kreowanie). Wcześniej nawet samo 

słowo „przyjazny” nie było powiązane z kategorią „urządzenia 

elektroniczne”. Najlepsi inżynierowie pytali Steve’a Jobsa – co 

to właściwe znaczy? Jak urządzenie może być przyjazne? Jobs 

nie tylko wiedział, że przyjazne urządzenia rozkochają w sobie 

użytkowników, ale też intuicyjnie wyczuł, że manifestacją tej 

emocji będą zaokrąglone, naśladujące uśmiech bryły. 

Adaptujemy wizję kogoś innego – czasami jesteśmy za blisko 

czegoś, żeby to zobaczyć. Dużo więcej inspiracji dostarcza nam 

wizja kogoś lub czegoś zupełnie nowego. Koncept telefonu Black-

berry powstał, kiedy jego twórca słuchał prezentacji na temat 

bezprzewodowego systemu przekazywania danych dla Coca-Coli. 

Marc Lazaridis pomyślał: skoro nawet automaty do coca-coli 

muszą bezprzewodowo informować, kiedy należy je napełnić 

– czas na wprowadzenie tego na szerszą skalę i zaprojektowanie 

ludzkich urządzeń.

Tworzymy coś przeciwstawnego do trendu. Przeciwieństwo 

trendu nie musi oznaczać antytrendu – najczęściej jest to kolejny 

trend. Trendy mają to do siebie, że chodzą parami. Parami, które 

wprowadzają harmonię w życie. Wiele lat temu Volkswagen 

w USA był tego doskonałym przykładem. Tak – Amerykanie 

lubili wielkie samochody, nie wyobrażali sobie innych. Ale 

tam, gdzie jest miejsce na bardzo duży samochód, na pewno 

jest też miejsce na bardzo mały. Ci, co naprawdę kochali duże 

wozy – nadal takie kupowali, a ci, co kupowali duże, bo nie 

mieli wyboru – wreszcie mieli opcję. Im większa jest sprzedaż 

Big Maca, tym więcej powstaje barów sałatkowych. Im bardziej 

powszechne i niezbędne jest WiFi, tym więcej miejsc świadomie 

z możliwości takich połączeń rezygnuje, tworząc trend świado-

mego odłączania się.

Jak to się mówi, lubi się taką piosenkę, jaką się już zna. W psy-

chologii nazywa się to efektem samej ekspozycji i oznacza, że sam 

fakt, że coś znamy, powoduje, że to coś lubimy, nawet kiedy 

zmieniony jest kontekst występowania danej rzeczy czy zjawiska. 

Tak naprawdę efekt ten jest tym silniejszy, im jest mniej świado-

my – bo wszystko, co świadome, podlega kontroli (jak wiemy 

z doświadczenia – czasami pozornej, ale jednak kontroli). Co 

to oznacza dla trendu? Najbardziej sprzyjające warunki są wtedy, 

kiedy trend zauważamy w wielu kontekstach czy dziedzinach. 

Trend to ulepszanie nawet tego, co dobre w najlepszym. 

Napoje i jedzenie funkcjonalne jest jedną z najszybciej rosną-
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cych kategorii. Najbardziej naturalny sok 

z marchwi jest lepszy, jeżeli dodamy tam 

jeszcze więcej witaminy A, C i błonnika. 

Masło mogłoby równie dobrze być inną 

formą jakiejś marki witamin – tyle dodali 

wszystkiego… Kosmetyki są wzbogacone 

nie tylko roślinami, o których nigdy nie 

słyszeliśmy, ale… wiórkami z diamentów. 

Rajstopy wyszczuplają, chłodzą i walczą 

z cellulitem. Błyszczyk nawilża, zabija ape-

tyt i walczy z opryszczką. Jeżeli coś służy 

tylko do tego, do czego ma służyć, to jest 

zdecydowanie nie trendy (chyba że robi 

to bardzo świadomie i z wyboru – wtedy 

jest to odpowiedź na antytrend).

To, jak sformułujemy problem czy zja-

wisko, takie znajdziemy odpowiedzi czy 

rozwiązanie. Trend jest czymś głębszym 

niż objawy czy moda. Moda może nam 

pokazywać, w jakim kierunku zmierza 

trend i pomoże nam lepiej się do niego 

dostosować, ale jest jeszcze samym tren-

dem. Dlatego tak ważne, żebyśmy umieli 

nazwać coś na wyższym poziomie abstrak-

cji – moda na chleb bezglutenowy mija, 

ale trend zdrowego odżywiania się – nie. 

Koszulki z napisami są modne, ale tren-

dem jest autokreacja przez customizację.

Oczami bardziej niż intelektualnym roz-

ważaniem. Otwartość oczu i umysłu na to, 

co się dzieje wokół, jest podstawą zobacze-

nia tego, że coś się rodzi. Kiedy trend już 

widać w liczbach i produktach – przestaje 

być rodzącym się trendem – jest trendem 

zauważonym i zastosowanym. Dlatego tak 

ważne jest, by patrzeć szeroko. Nie chodzi 

mi tylko o to, że obserwowanie tylko swo-

jej bezpośredniej konkurencji to za mało, 

podobnie jak tylko swojej grupy docelowej 

czy swojego obszaru geogra!cznego (chy-

ba że szukamy trendów lokalnych – wtedy 

nie ma co się po świecie rozglądać).

Szukając trendów, patrzmy poza swo-

ją kategorię, bo możemy zauważyć coś, 

co jeszcze nie pojawiło się tak wyraźnie 

w naszej kategorii, ale u innych tak – i mo-

żemy to przechwycić. Tu mnie nieustannie 

zadziwiają producenci pilotów do wszel-

kich urządzeń elektronicznych. Nasze 

badania już wiele lat temu (mam na my-

śli naprawdę wiele – z 5–6 lat) pokazały, 

że po tym, jak się pojawiły ekrany touch 

w standardzie, pilot ze swoim tysiącem 

guziczków, których przeznaczenie znają 

tylko ich twórcy –jest dinozaurem w ka-

tegorii urządzeń elektronicznych.

Także patrzmy poza swoją grupę doce-

lową – oczywiście, jeżeli naszą grupą doce-

lową są „alle”, czyli wszyscy od 6 do 86 lat, 

to oczywiście akurat w tym temacie nie 

możemy się wykazać wielką inicjatywą 

i kreatywnością. Ale jeżeli jest ona bardziej 

precyzyjnie określona – warto rozważyć 

fakt, że jeżeli zaobserwujemy już trend 

w tej grupie, to musimy się tylko dostoso-

wać do niego. Tak naprawdę to właściwie 

nasz obowiązek – dawać to, czego klienci 

chcą i potrzebują. 

Kiedy po obserwacji problemu z pi-

lotem robiliśmy badania na temat roli 

mediów i TV internetowej wśród doro-

słych, to pilot był uznawany za jedno ze 

słabych ogniw. „Dlaczego ludzie nie chcą 

z pilotów korzystać? No bo co to w ogóle 

jest? Mam ich dziesięć, każdy ma po pięć-

dziesiąt guzików, z których używam tyl-

ko czterech. Poza tym zawsze się gubią, 

no i zapominam, który do czego służy. 

Zresztą wszystko, co nim można zrobić, 

jest takie nieintuicyjne i wolne”. – Takie 

reakcje były do przewidzenia po tym, jak 

pół roku po premierze iPhone’a oberwa-

liśmy, że małe, 2–3-letnie dzieci próbo-

wały zmienić kanał poprzez przesunię-

cie paluszkiem po ekranie TV. Dorośli 

są bardziej cierpliwi i wyrozumiali, więc 

u nich wymagania często tworzą się póź-

niej i łagodniej. Dzieci są bezwzględne 

w tym, czego i kiedy chcą (każdy, kto ma 

dziecko i chodzi z nim na zakupy, wie, 

o czym mówię). Dlatego w opisanym przy-

padku obserwacja tej niby zdecydowanie 

za młodej grupy docelowej informowała, 

że cierpliwość dorosłych za jakiś czas też 

się może skończyć. Powstała wtedy szansa 

na wykreowanie trendu wśród tej kate-

gorii. Teraz mogą go tylko (lub wreszcie) 

zaadaptować.

Już słynny Ford wiedział, że pytanie, 

czy ludzie chcą samochodu – nie ma sen-

su. Ważne, żeby patrzeć, co i jak robią, 

czego im brakuje, czego szukają, jakie 

chałupnicze rozwiązania tworzą. Trendy 

rodzą się z uważności, wymagań i moż-

liwości, ale oprócz tego z odwagi i wiary 

w swoją intuicję. 

Julia Izmałkowa, założycielka pierwszej 

w Polsce !rmy specjalizującej się w badaniach 

pozadeklaratywnych dla marketingu i biznesu, 

Izmałkowa Consulting. 
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