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J
esteśmy różni. Koniec kropka. 

Nie ma o czym dyskutować. Jest 

to prawda oczywista, o której z róż-

nych powodów albo się zapomina, albo 

nie chce jej się uznać. Pierwszym krokiem 

jest zaakceptowanie tego stwierdzenia jako 

faktu, a nie oceny – fakt, że jabłko nie jest 

tym samym co gruszka, nie powoduje, 

że jedno jest gorsze lub lepsze. 

Żeby skutecznie tworzyć dla mężczyzn, 

należy zrozumieć schematy myślowe i de-

�nicje, którymi on się posługuje. Jeżeli 

wejdziemy w jego czasoprzestrzeń bez 

szpilek i pouczania, jest duża szansa, 

że staniemy się częścią tego świata, a nie 

niepotrzebnym jego elementem.

Każda kategoria, każdy zestaw zacho-

wań ma oczywiście swój męski świat. I tak, 

jak zachowania kobiet podczas robienia 

zakupów spożywczych są inne niż wtedy, 

kiedy wybierają samochody lub kupują 
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buty, tak w przypadku mężczyzn nie ma 

jednego zawsze obowiązującego wzorca.

Jest za to kilka prawd, które są często wpi-

sane w DNA mężczyzn. Być może po-

znanie choćby niektórych z nich pozwoli 

na usprawnienia zarówno w procesie two-

rzenia marki, jak i jej komunikacji. Żeby 

nie mówić ogólnikami (bo panowie tego 

bardzo nie lubią), omówię kilka na przy-

kładzie farmaceutyczno-kosmetycznym.

Kiedy analizuje się męskie kosmetyki, 

ma się wrażenie, że różowy zamieniono 

na czarny i czary mary – męska marka 

gotowa. Balsam (z wyjątkiem balsamu 

do golenia) jest czymś prawie upokarzają-

cym dla mężczyzn – i oczekiwanie, że bę-

dzie on dobrowolnie tego używał, a tym 

bardziej że sam to kupi – jest szaleństwem.

Maska – jest czymś, co zdecydowanie 

jest babskie (jako przeciwieństwo tego, 

co męskie). Nie wiadomo, do czego słu-

ży i jaki dokładnie rozwiązuje problem 

– a więc jest rzeczą zbędną.

Z wywiadów na temat tego, jak przeko-

nać mężczyzn do używania kosmetyków, 

jedna grupa zawodowa okazała się wyjąt-

kowo dobrymi marketerami. Kosmetyczki. 

One nie chcą walczyć, zmieniać, przekony-

wać. One chcą zrobić swoją robotę i za dużo 

się przy tym nie nasłuchać. Stąd ich dążenie 

do efektywności jest krótkie i do rzeczy:

„Na ciało nałożę panu SUBSTANCJĘ 

(balsam), dzięki któremu pana MIĘŚNIE 

(skóra) poczują RELAKS (ukojenie).

Na twarz kładę SMAR (maskę), po któ-

rym zmniejszy się ZACZERWIENIENIE 

i ŁUSZCZENIE (skóra się nawilży i zre-

generuje).

Tak – brzmi prawie tak samo. Tak jak 

czeski i polski, ale… dużo lepiej, kiedy 

ktoś do nas mówi naszym językiem. A nie 

prawie podobnym.

Kobieta wyłapuje problem zanim on się 

pojawi. Myśli o problemie, kiedy on nie 

istnieje. Rozwiązuje go na tysiące sposo-

bów przed, w trakcie i po jego ujawnieniu.

Mężczyzna, kiedy zobaczy problem 

(kiedy – to już osobny problem) – to włą-

cza mu się guzik: ROZWIĄZAĆ.

Dla marketerów oznacza to tylko jedno 

– jeżeli chcemy coś mężczyznom sprzedać, 

musimy wcześniej się przekonać, że mę-

ski odbiorca zauważył, poczuł i uznał 

istnienie problemu. Bez tego cała nasza 

komunikacja jest dla niego tylko szumem.

Problem jest czymś namacalnym, czymś, 

co przeszkadza, czymś, po usunięciu czego 

jest dużo lepiej. Katar jest problemem, ale 

sucha śluzówka nie. Bo… nie do końca 

wiadomo, co to jest sucha śluzówka. Pęk-

nięta skóra w nosie, która boli i wygląda 

nieestetycznie – to jest problem, ale jeżeli 

jest „tylko sucha” to już problemem nie jest. 

Takie postawienie sprawy wynika między 

innymi z faktu, że mężczyźni nie do końca 

rozumieją pewne de1nicje. Dla nich nie ma 

takiego koloru jak fuksja, jest w najlepszym 

wypadku różowy, nie ma też amarantu czy 

antycznej bieli. Rzeczy mają być proste 

i jasno określone – na całą resztę, jeżeli nie 

jest ich pasją (a kosmetyki, farmaceutyki, 

zupy itd. – zazwyczaj nie są), to naprawdę 

takie szczegóły ich nie interesują.

Dlatego mężczyzna doskonale rozumie, 

do czego służy krem z 1ltrem UV – bo jak 

kiedyś na nartach jego żona zapomniała 

go posmarować – to… wie, co to znaczy 

spalić się. Nie ma natomiast powodu, żeby 

dobrze rozumiał takie słowa, jak nawilża-

nie, matowienie, wolne rodniki itd.

Dlatego najpierw opisz problem języ-

kiem mężczyzny tak, żeby zrozumiał, że go 

ma, a potem… pozwól pracować ewolucji. 

Jest problem – musi być rozwiązanie!

 

Jako konsument mężczyzna jest napra-

wę dużo bardziej cierpliwy niż kobieta. 

Bo mężczyzna chce rozwiązać problem 

– podąża więc za instrukcją wtedy, kie-

dy kobieta chce zobaczyć rezultat. Chce 

teraz i chce natychmiast. Dlatego prawie 

w każdym polskim domu jest kilka nie-

dokończonych pudełek z suplementami 

na poprawę włosów i paznokci, które 

to nie zadziałały po 2 tygodniach. Za to, 

jeśli chodzi o pudełka z lekami na obniże-

nie ciśnienia czy cholesterolu – zazwyczaj 

jest jedno. To, które akurat teraz jest przez 

mężczyznę używane. Ma powiedziane 

– kuracja trwa 12 tygodni, 2 razy dziennie, 

rano i wieczorem. Jasne instrukcje – rze-

telne wykonanie. Kiedy po 12 tygodniach 

wyniki badań lub 1zyczne objawy nie 

zmienią się, wtedy tracimy naszego face-

ta, ale… jeżeli zobaczył lub doświadczył 

zmian – jest z nami. Na zawsze lub nawet 

dłużej, bo… 

Jeżeli coś działa, to działa. To dobrze. Roz-

wiązuje problem i przecież o to chodzi. 

Polowanie na nowe, nowsze, zupełnie 

nowe nie jest cechą męską (oczywiście nie 

dotyczy to gadżeciarzy, specjalistów w da-

nej dziedzinie czy pasjonatów). Ta cecha 

powoduje, że mężczyźni nie są dobrymi 

konsumentami. Są NAJLEPSZYMI konsu-

mentami, jakich można sobie wymarzyć. 

Ile przeciętnie facet ma kremów 

do twarzy (nie mówimy o metroseksual-

nych)? Jeżeli żona nie kupiła mu kolejnych 

do spróbowania, to… najczęściej jeden. 

Jeden – bo skoro nie zostawia lepkich śla-

dów, natychmiast się wchłania, powoduje, 

że jest miło i przyjemnie na buzi, to po co 

ryzykować, że jakiś inny nie spełni tych 

kryteriów. Po co?

Więc jeżeli raz usłyszymy potrzeby 

naszej męskiej grupy docelowej – dosto-
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sujmy się do nich. I nie musimy (wręcz nie 

powinniśmy) co pół roku ani nawet co rok 

wypuszczać czegoś nowego. Mężczyźni są 

zdecydowanie bardziej lojalni. Przynaj-

mniej w stosunku do swojego kremu czy 

środka przeciwbólowego.

Pytanie mężczyzny, dla jakiej cery chce 

krem – suchej, mieszanej czy przetłusz-

czającej się – to tak, jak zapytanie prze-

ciętnej kobiety, ile koni mechanicznych 

ma mieć jej wymarzony samochód? Dla 

mężczyzny jest jeden rodzaj skóry – jego. 

Jeżeli chcemy dostosować do niego krem, 

to musimy popatrzeć na niego i mu go 

dać. Możemy oczywiście zadać mu py-

tania pomocnicze, ale muszą być na tyle 

konkretne, żeby umiał na nie odpowie-

dzieć. Bo jest dużo pytań, na które nie zna 

odpowiedzi (np. jak się skóra zachowuje 

w suchych pomieszczeniach? Odpowie: 

„Jak skóra może się zachowywać? To nie 

jest dziecko w przedszkolu! I co to jest 

to suche pomieszczenie – sauna?”). 

Za dużo pytań, na które nie umie od-

powiedzieć, za dużo słów, których nie 

rozumie, za dużo de$nicji, które wydają 

się obce, i… straciliśmy go. Odszedł. Po-

szedł gdzie indziej. Najczęściej do domu 

lub do swoich kumpli, żeby z powrotem 

poczuć się męskim, mądrym dowcipnym.

Krótko, do rzeczy, bez zbędnych przy-

miotników i ozdób, problem – rozwiąza-

nie, to jest język mężczyzn. Oni naprawdę 

nie bardzo chcą słuchać, z jakiej rośliny 

to zostało zrobione, gdzie ona była pod-

lewana, gdzie w bardzo skomplikowanym 

procesie wycisnęli z niej wszystkie soki, 

które powodują, że już teraz… wyginą 

na pewno wszystkie złośliwe bakterie 

w gardle.

Mężczyźni nie są tylko odmianą ko-

biet. Stanowią naprawdę osoby gatunek, 

który rządzi się innymi mechanizmami, 

ma często inne pragnienia, sposoby my-

ślenia i wizje. Nie zawsze łatwo zwrócić 

ich uwagę, ale kiedy to się uda, to często 

są lojalni, nienarzekający i mniej wrażliwi 

na cenę niż płeć piękna. A przecież wła-

śnie o takich konsumentach marzymy, 

prawda? To dlaczego tak mało poświę-

camy czasu na ich poznanie? Mężczyźni 

to materiał na wspaniałych konsumentów 

– nie udawajmy zatem, że ich nie ma. 
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