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Badania to tylko jeden z wielu fragmentów wielkiej układanki biznesowej.  
Dla czytelników „Rocznika” wiadomość jest taka, że to element niezbędny, 
konieczny. Element, od którego rozpoczyna się większość działań. 

Nie ma produktów, usług, start-upów, które tworzone są tylko na podstawie charyzmy 
założyciela, pomysłodawcy, szefa marketingu. Każde przedsięwzięcie potrzebuje niezbęd-
nej wiedzy o społeczeństwie, wybranej grupie docelowej, kluczowych graczach rynkowych, 
reakcjach na pomysł, testów rynkowych. Nawet Brazylia w piłce nożnej musi się dopaso-
wać do przeciwnika. Nawet najlepsze restauracje decydują, jakich chcą mieć klientów. Na-
wet Apple, jak można przeczytać w biografii współzałożyciela, robił dziesiątki obserwacji, 
pomiarów testowych urządzeń, wywiadów pogłębionych, grup fokusowych i warsztatów. 
Przy tym kokieteryjnie odcinał się do realizacji badań marketingowych. 

Dlaczego mówiono co innego, a robiono zupełnie inaczej? Odpowiedź jest prosta. Nie ro-
biono starych badań opartych li tylko na deklaracjach. W 2016 roku prawdopodobnie 
większość czytających te słowa myśli podobnie. Róbmy dobre i bardzo dobre badania. To 
nic, że nie było na ten temat nic w podręczniku na studiach, nie szkodzi, że łamiemy róż-
ne dawniej fundamentalne zasady jak jedność czasu i metody badawczej. Ważne, by być 
blisko konsumenta, nie bać się od czasu do czasu pomylić, testując odmienne podejście. 
Ważne też, by nie odrzucać wszystkiego dobrego czego się nauczyliśmy. Szukam klucza/
kluczy do dobrych badań. Jest ich pewnie wiele, ale warte rekomendacji jest tworzenie ze-
społów ludzi o różnych perspektywach, także w różnym wieku. Zmienianie składów tych 
zespołów. Nasz zawód, zawód badacza, zawsze był interesujący, ale dziś jest wyzwaniem 
co najmniej fascynującym. Życzę miłej lektury, szczególnie pierwszych stron, gdzie z ła-
twością zagłębić się można w fotografię polskiego konsumenta ad 2016. A dalej jak zawsze 
komentarze ekspertów kluczowych branż, sylwetki członków PTBRiO oraz istotnych na 
polskim rynku firm badawczych. 

Arkadiusz Wódkowski

redaktor naczelny „Rocznika”
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Sprzeczne z pozoru zachowania konsumentów powoli stają się normą. Zmierza-
my ku automatom, dietom, ale też chcemy wiele zrobić samodzielnie. Te same 
osoby poszukują w jednym tygodniu ekstremalnych doznań, by za tydzień 
pojechać na farmę detoksu lub po prostu w Bieszczady bez zasięgu telefonii 
komórkowej.
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Współczesny konsument żyje w ciągłym poczuciu niepewności. Rzeczy 
dotychczas stałe, dające oparcie, okazały się kruche. Sięgamy więc po 
różne strategie radzenia sobie z tą niepewnością, łącząc je w twórczych 
splotach. Ani myślimy wybierać jednej drogi!

Jedno jest pewne. Dziś nie chcemy już być nijacy i obojętni. Poszukujemy wyrazi-
stości, nawet jeśli ma ona oznaczać ekstremalną normalność (normcore). Również zwy-
czajność wymaga dziś bowiem ideowej deklaracji. Do wszystkiego, co robimy, podchodzimy 
z powagą, a nasze postawy się wyostrzają. Jeśli zanurzamy się w świecie silnych bodźców, to od razu są 
to bodźce zwielokrotnione, układające się w ciągły streaming wrażeń. Jeśli odpoczywamy, to metodycznie, 
z kalendarzem w dłoni i z mocną podbudową teoretyczną stojącą za wyborem takiego, a nie innego spo-
sobu odpoczywania.

Wybory, jakich dokonujemy, i role, jakie przyjmujemy, stają się coraz wyrazistsze, mocniejsze, bardziej 
ekstremalne. To jednak nie oznacza ich wzajemnego się wykluczania. Wręcz przeciwnie. Dzięki coraz wy-
raźniejszemu zaznaczeniu skrajnych postaw, ról, dążeń i zachowań, tym wyraźniej możemy je ze sobą 
mieszać. Niczego nie uśredniamy. Łączymy ekstremalnie różne, czasem przeciwstawne pierwiastki 
w nową, własną całość. 

Obserwując różne zachowania i zmiany w kulturze interesujące wydaje mi się na-
pięcie między nadaktywnością, nadmiarem bodźców a celowym spowalnianiem, 
choćby w postaci slow life czy digital detox. Australijskie badania nad małymi 
ssakami, szczególnie gryzoniami, które znalazły się w sytuacji zagrożenia - kiedy 
na przykład wiedzą, że zbliża się trzęsienie ziemi, ulewa, jakiś kataklizm - pokaza-
ły, że zachowują się w dwojaki sposób. Albo według wzorca A, albo według wzorca B. 
Wzorzec A to nadmierna aktywność: bieganie w kółko, moszczenie się, drapanie się, nad-

mierne objadanie się; Wzorzec B: maskowanie się, udawanie trupa, obniżanie tempera-
tury ciała i spowolnienie swojej aktywności. Tak zachowują się na przykład 

nornice rude, skoczki pustynne. I ludzie. W czasach niepewności, 
pytań na temat przyszłości, w obliczu wojen, epidemii, zagrożeń 

cywilizacyjnych i ekologicznych ludzie mogą nieświadomie 
zachowywać się podobnie.

Katarzyna 
Gawlik
Research Director 
w uselab

Agata
Grabowska
strateg 
w ONE ELEVEN

Świat w 2016 roku, czyli
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Transgresja, przekraczanie granic, wychodzenie ze znanego porządku i jego ograniczeń to dominanta 
w aktualnym obrazie naszej konsumpcji. Nie godzimy się na przypisanie do określonych kategorii. O to, 
jak wyglądamy, ubieramy się i zachowujemy toczy się ciągła gra pomiędzy tym, co kobiece i męskie, piękne 
i brzydkie, pomiędzy młodością a starością, elegancją a tandetą. Piętnastolatki farbują włosy na siwo, mo-
dele chodzą w pokazach mody na szpilkach, gwiazdy na czerwonym dywanie występują w ramoneskach 
do długich sukien, a robiony godzinami makijaż celowo ma wyglądać na ekstremalnie rozmazany. Lubimy 
przewrotne połączenia radykalnie różnych smaków (słony karmel, czekolada z pieprzem) czy faktur (tiu-
lowe spódnice i gorsety z pianki). 

Również w wielu decyzjach i wyborach, jakich dziś dokonujemy, zaznacza się dążenie do przełamywania 
determinizmu istniejących kategorii. Nie chcemy dać się zaszufladkować. Nie chcemy się przywiązywać. 
Łatwiej niż kiedykolwiek zmieniamy dziś miejsce zamieszkania, pracę, jej formę czy charakter. Dla po-
kolenia Y stabilna posada w międzynarodowej korporacji przestaje być szczytem marzeń. Dziś bardziej 
aspiracyjne wydaje się działanie na własną rękę, start-up czy freelance.

Nowe formy pracy oznaczają też uwolnienie od przywiązania do określonego punktu w przestrzeni. 
Można dziś pracować z dowolnego miejsca, czasem bardzo odległego, a czasem bliskiego. Ważne, żeby mieć 
wybór. A najlepiej, jeśli jest to miejsce przekraczające utarty koncept miejsca pracy. A więc kawiarnia, plaża, 
fitness club.

Dzięki dronom dostaliśmy możliwość oderwania się od ziemi i spojrzenia na nią z lotu ptaka w dowol-
nym niemal momencie, tanio i łatwo. Nie chcemy już poddawać się grawitacji. Marzymy o unoszących 
się w powietrzu hoverboardach jak z „Powrotu do przyszłości” i o misji na Marsa (Mars One) w 2020 roku. 
A coraz powszechniej dostępna i coraz lepsza technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala nam już teraz 
odbyć wycieczkę autobusową po Marsie (Lockheed Martin).

Mogłoby się wydawać, że wkraczamy w nową, wspaniałą rzeczywistość wolną od wszelkich ograniczeń. 
A jednak… nasze bycie w świecie jest dziś podszyte znaczną dawką niepewności. Rzeczy, które wydawały się 
stałe, niezmienne, bezpieczne, okazują się kruche. Systemy ekonomiczne, porządek polityczny, pokój i sta-
bilność na świecie stają nagle pod znakiem zapytania. Coraz trudniej jest nam wyobrazić sobie przyszłość 
zarówno tę odleglejszą, jak i tę całkiem bliską. 

Jednym ze sposobów reagowania na ten rodzaj poczucia niepewności jest ekstremalność, czyli zanurze-
nie w świecie intensywnych bodźców. Serwujemy sobie wzmocnione, zwielokrotnione doznania, chcemy 
pochłonąć jak najwięcej i jak najszybciej, doświadczyć wszystkiego, co tylko uda nam się uchwycić.

Alternatywną reakcją na ten sam rodzaj niepokoju jest odsunięcie się od świata budzącego obawę. Mówiąc 
o szeroko pojętym detoksie mamy na myśli odcięcie od zbyt intensywnych bodźców, zwrot ku temu, co 
bliskie i dobrze znane, wewnętrzną emigrację, wyciszenie.

Otaczająca nas cywilizacja, mimo swoich licznych zalet, jest generalnie wroga 
i szkodliwa dla ludzi. Sprowadza na nas choroby, także te najgroźniejsze, termi-
nalne. Sztuczna żywność, niezdrowy tryb życia, zanieczyszczone powietrze i woda – 
zagrożenie czai się wszędzie. Nawet nowoczesna medycyna niesie ryzyko: powikłań, 

zatrucia chemią czy skutków ubocznych. 

Przesada? Nie dla wszystkich. Odpowiedzią jest natura. Czysta i nieszkodliwa – a nawet bar-
dziej – kojąca, przywracająca harmonię ciała i umysłu, źródło czystej energii życiowej i terapii 
pozbawionych ryzyka. Natura koi, regeneruje, karmi, leczy. Natura jest dobra w dowolnych 
ilościach i postaciach. Sądzimy przy tym, że natura jest całkowicie bezpieczna, chociaż, nie-
stety, nie jest bezpieczna absolutnie.

Konsument 2016

Zbigniew
Tyszkiewicz

kierownik ds. badań  
konsumenckich  

w Polpharma  
Biuro Handlowe
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Zgodnie z regułami permanentnej transgresji obie te strategie, choć przeciwstawne, to jednak nie wyklu-
czają się nawzajem. Twórczo przeplatamy działanie w obu trybach, w momentach detoksu odpoczywając 
od ekstremalności i ładując baterie na to, aby znów się w nią zanurzyć i móc pochłaniać świat ze zdwojoną 
efektywnością.

Drugi rodzaj niepewności, jaki dziś odczuwamy na co dzień, to brak oparcia w grupie społecznej i brak 
poczucia stabilności społeczeństwa, w jakim żyjemy. Nasze doświadczanie świata staje się coraz bardziej 
zindywidualizowane, subiektywne. Społeczeństwo w coraz mniejszym stopniu staje się płaszczyzną odnie-
sienia nadającą walor intersubiektywności naszemu przeżywaniu rzeczywistości.

Obiektywności poszukujemy więc w sobie. Nie oglądając się na społeczeństwo i nie licząc na wsparcie 
w razie potrzeby, rozwijamy własną autonomiczność. Składają się na nią różne umiejętności i spraw-
ności, począwszy od tych atawistycznych związanych z ewolucyjną zdolnością przetrwania, a kończąc na 
wyrafinowanych kompetencjach, które zdobywamy, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał. Liczy się to, 
co osobiste, szczere, autentyczne. 

Jednocześnie w wielu obszarach uciekamy się do obiektywności płynącej z automatyzacji. Poszukujemy 
gotowych wzorców i schematów, które pozwolą nam zdjąć z siebie odpowiedzialność. Bierzemy życiowe 
recepty i realizujemy je lub pozwalamy, żeby same się zrealizowały. Cieszymy się z uproszczeń, dróg na 
skróty i z tego, że ktoś (z pewnością drobiazgowo analizując nasze potrzeby) dokonuje za nas pewnej części 
wyborów.

Uroki automatyzacji nie przeszkadzają nam oczywiście walczyć o swoją autonomiczność w innych dziedzi-
nach i doceniać wszystko to, co ludzkie i manualne. Żyjemy przecież w epoce permanentnej transgresji.  

Optymalizujemy
Motywujemy
Inspirujemy

Czas
optymalizacji!

Szybciej, więcej, lepiej. Wybierz wszystkie.
Istotna część przychodu firm działających na rynku badań marketingowych jest konsu-
mowana przez proces kontaktu z masowym respondentem w ramach realizacji tych-
że badań. Każda poprawa jednostkowej wydajności w tym obszarze przekłada się na 
wyższą konkurencyjność oferty i może przynieść wymierny zysk dla Państwa Firmy.

Włączmy turbo w badaniach. Poczujesz różnicę.
Od ponad 20 lat zajmuję się optymalizacją pracy jednostek Call i Contact Center prak-
tycznie na całym świecie. W firmie Sprint odnalazłem doświadczonych specjalistów, 
z którymi robiłem wiele kompleksowych, międzynarodowych projektów. Dlatego też 
jestem przekonany, że i Państwu możemy pomóc w osiągnięciu maksymalnej efek-
tywności kontaktu z respondentami. Wiemy, jak to zrobić - zarówno w warstwie tech-
nicznej, jak i procesowej, w ujęciu kosztowym i jakościowym.

Porozmawiajmy o możliwościach.  Możesz chcieć więcej.
Rozwój technologiczny otwiera coraz to nowe możliwości optymalizacji pracy i zapew-
nienia sukcesu komercyjnego. Jeżeli już osiągnęliście Państwo „ideał”, to z przyjem-
nością postawię Was za wzór moim Klientom. A jeżeli nie - to wspólnie spróbujmy tam 
dojść. Zapraszam do kontaktu.

Andrzej Krasuski
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu

Sprint S.A. O/Warszawa
tel. +48 502 547 519

andrzej.krasuski@sprint.pl

www.sprint.pl
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Świat stracił już całkiem serdeczność wobec „czynnika ludzkiego”. Czło-
wieczeństwo jest redukowane do empatii, natomiast wzorcem oceny 
działań są maszyny. Postęp nadał im zdolność pozorowania wrażliwości, 
a nam zdolność pozorowania niezniszczalności. Budujemy świat, który 
jest splotem maszyn i ludzi.

Pozaustrojowe filtrowanie danych. Dostępnych treści jest coraz więcej. Natu-
ralne mechanizmy filtrowania bodźców nie wystarczają – nawet jeśli skupimy się na ekranie, 

ignorując szum wiatru za oknem, ma on do zaoferowania zbyt wiele. Szukamy więc technologii, które 
trafnie i szybko odfiltrowują zbędne nam treści.

Media społecznościowe systematycznie rozwi-
jają rozwiązania pozwalające kontrolować to, 
co pojawia się na ekranie. Można tylko śledzić, 
być znajomym, ale także być znajomym i nie 
śledzić aktywności. W mediach on-line użyt-
kowników zyskują te kanały kontaktu, które 
pozwalają spersonalizować kontent. De facto 
każdy ma dziś innego Facebooka, Twittera czy 
Snapchata. 

1 mld 700 mln razy użytkownicy Spotify od-
słuchali utwory podsunięte przez algorytm 
w usłudze Discover Weekly. A 90% użytkowni-
ków Netflixa zawsze korzysta z rekomendacji 
serwisu i nie poszukuje innych filmów. Podob-
nie z aplikacją Audioteka – jej użytkownicy się-
gają głównie po tytuły rekomendowane.

Dobre ręce 
maszyn

Michał
Kociankowski

właściciel 
Synergion
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W czasach, w których już połowa ruchu w internecie pochodzi z mobile, połowa 
z nas posiada smartfony, z których coraz częściej korzystamy, a praktycznie non 
stop, stawiam tezę, że od mobilności nie ma już odwrotu. Zmierzamy w stronę 
permanentnego bycia on-line i to nie tylko w sferze prywatnej, ale też publicznej. 
Pomagają nam w tym pojawiające się jak grzyby po deszczu liczne technologie, 
urządzenia i aplikacje mobilne stale podłączone do internetu, od których się coraz 
bardziej uzależniamy. Ułatwiają nam już one m.in. kupowanie, bankowanie, pomagają 
w rozrywce, kulturze oraz dbaniu o zdrowie. 

Ale czy powinniśmy bez opamiętania z nich korzystać? Otóż nie, sztuką jest i będzie świa-
dome wartościowanie i wybieranie czytanych treści, a tego (jak na razie) nikt ani nic za nas 
dobrze nie zrobi.

Technologia bliska jak ciało. Mobilność przekształca się w permanentność. Oczekujemy dostę-
pu do technologii takiego, jaki mamy do własnego ciała – zawsze i do wszystkiego. To wymusza pojawianie 
się nitek technologicznej pajęczyny wszędzie tam, gdzie pojawią się ludzie. Maszyny zyskują zatem nowe 
funkcje i zadania.

Paczkomaty, mobilne pralnie, pożyczkomaty – maszyny zintegrowane z siecią, które pozwalają załatwić 
codzienne sprawy możliwie najbliżej i najwygodniej. Według in-Post z paczkomatów skorzystało już ponad 
20 mln Polaków. 

Tomasz
Opalski
Manager  
Customer Experience  
w ING Banku Śląskim

reklama
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Przykład z polskiego podwórka: to, jak paczkomaty komunikują się z konsumentem, 
który coraz częściej korzysta z e-commerce i mam wrażenie, że wbrew pozorom 
SMS z informacją, że paczka już jest w drodze i nie może się doczekać spotkania 
jest milszy niż wcześniejsze rozwiązanie ze staniem w kolejce do pani na poczcie 
czy kurierem przyjeżdżającym do nas, kiedy jesteśmy akurat w pracy. Dobrze, że 

to u nas w Polsce się dzieje. To jest przykład technologii, która sprawia, że kontakt 
człowiek-maszyna sprawia wrażenie kontaktu człowiek-człowiek. Jednocześnie tech-

nologia ułatwia też prawdziwe kontakty między ludźmi. To jest ta mobilność i to, że wszystko 
możemy zrobić kciukiem – w jednej chwili odpisać na e-maila, umówić się na spotkanie czy 
zarządzić kalendarzem, a że chętnie z tego korzystamy to jest też to jeden z przejawów trendu 
convenience. Tego samego, który jest widoczny na rynku detalicznym poprzez rozwój for-
matów typu express czy też od strony shoppera wzrost ilości codziennych, małych zakupów. 
W tym wypadku to jest kwestia robienia wielu rzeczy naraz i jest widoczna zarówno w życiu 
wirtualnym, jak i rzeczywistym.

Przybywa też narzędzi i aplikacji, które pozwalają nałożyć na siebie świat cyfrowy i rzeczywisty w dowol-
nym czasie i miejscu, poszerzając możliwości własnej wyobraźni. Dulux wprowadził aplikację Visualiser, 
dzięki której można przewidzieć efekty malowania dowolnego wnętrza. Aplikacja Ink Hunter to cyfrowy 
przymierzacz tatuaży – można sprawdzić, jak wzór będzie wyglądał na ciele. 

Autonomia maszyn. Sprawność urządzeń, które mogą mieć ultraprecyzyjne czujniki i systemy 
orientacji, nasila akceptację dla samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania maszyn w świecie czło-
wieka. To, co dziesięć lat temu działo się w halach produkcyjnych czy magazynach, zaczyna się dziać 
w domach i przestrzeni miejskiej: pojawiają się samodzielne maszyny. Autonomiczne odkurzacze wędrują 
po podłogach, autonomiczne drony dostarczają przesyłki, samochody jeżdżą i parkują autonomicznie. 
Najważniejszy komentarz do przejazdu konwoju autonomicznych ciężarówek przez Europę brzmiał: „Au-
tonomiczne ciężarówki to przyszłość europejskiego transportu. (…) ich przejazd będzie bardziej bezpieczny, 
gdyż to właśnie kierowcy generują najwięcej groźnych zdarzeń na drogach”.

Oczekiwanie, że maszyny wykonają samodzielnie trudne zadania o małym znaczeniu, takie właśnie jak 
parkowanie samochodu czy odkurzanie, będzie narastać. 

Techno-eko-system. Oczekujemy od technologii, aby odzwierciedlała taki stopień kontaktowania 
się i porozumiewania, jaki sami rozwinęliśmy. Dążymy do usunięcia wszelkich barier pomiędzy systema-
mi operacyjnymi a technologiami. Kiedy rola człowieka ogranicza się do poinformowania jednego urzą-
dzenia co komunikuje inne, to autonomiczne porozumiewanie się urządzeń upraszcza życie. 

Na podstawowym poziomie techno-eko-system to banalne czynności – jak płacenie telefonem za parko-
wanie – ale stale pojawiają się innowacje. Lodówka może pokazać swoją zawartość na ekranie telefonu? 
Super, zakupy są prostsze. Pralka uruchomi się na sygnał z telefonu, a potem powiadomi o zakończeniu 
prania – świetnie. Samsung stworzył własny ekosystem swoich urządzeń domowych. Pralka, lodówka, 
piekarnik, telewizor są zintegrowane w system za pomocą telefonu lub tabletu. Telewizor przypomina, że 
ciasto trzeba wyjąć z piekarnika. 

Piotr 
Przerwa

Head of Insights  
w Coca-Cola  
HBC Poland
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Wolność predefiniowana. Możliwości i wyborów jest tak wiele, że chętnie zamieniamy pełny 
wybór na zdefiniowane wcześniej zestawy, pod warunkiem, że ich elementy można wymieniać pomiędzy 
zestawami. Modułowość pozwala na zachowanie poczucia dopasowania, ale zarazem szybkości działania. 
Zaufanie do tych, którzy tworzą moduły stale rośnie.

Serwis Body Chief oferuje gotowe zestawy dotyczące określonego rodzaju diety i liczby kalorii – wybór po-
szczególnych składników czy całych dań jest niedostępny. Użytkownik powierza go serwisowi. 

Technologie samodoskonalenia. Traktujemy ciała jak maszyny, które można stopniowo ulep-
szać. Warunkiem jest systematyczność, którą wspierają maszyny. Nie tylko powierzamy im trening, ale 
także sen, dietę, poziom dziennej aktywności. Opisują i trenują nas lepiej niż jakikolwiek człowiek.

Niepostrzeżenie zdrowie przestało być darem kapryśnego losu. Stało się zadaniem, 
obszarem, którym należy zarządzać: ćwiczyć, racjonalnie się odżywiać, czytać ety-
kiety. W dbaniu o siebie chętnie pomagają konsumentom marki. Producenci 
OTC chronią przed chorobami, marki odzieżowe motywują do aktywności. Ubez-
pieczyciel pomoże sfinansować leczenie i zorganizuje pomoc w chorobie. Dlaczego 
konsumenci tyle pracy i energii wkładają w zdrowie? Fantastycznie jest być zdrową 
i aktywną osobą! Sprawne i atrakcyjne ciało jest jednak także towarem, który klasa średnia 
wystawia na drapieżny rynek pracy. Jeśli nie potrafimy zarządzić własnym ciałem jak zarzą-
dzimy budżetami, taskami i zespołem? Niezdrowy tryb życia, nieatrakcyjne ciało to ryzyko 
i luksus poza zasięgiem wysportowanych przedstawicieli klasy średniej. 

Jerzy
Hołub
dyrektor eMarketingu
w PZU
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Detox

Katarzyna 
Gawlik

Research Director 
w uselab

Szybkość i intensywność bodźców, jakich dziś doświadczamy, skłania nas 
do szukania wytchnienia w tym, co bliskie. Zanurzamy się w głąb siebie 
i poszukujemy oparcia w pierwotnych wspólnotach. Dzięki temu udaje 
nam się skupić na „tu i teraz”, zamiast zaprzątać sobie głowę niepewną 
przyszłością.

Świat oferuje nam dziś duże nagromadzenie szybkich, mocnych bodźców, a my coraz 
sprawniej radzimy sobie z ich selekcją i przyswajaniem. Nie odczuwamy już tak silnie jak 

jeszcze kilka lat temu uciążliwego przymusu reagowania na sieciowe zaczepki, zaproszenia, 
wiadomości. W porównaniu z 2011 rokiem czujemy się mniej przytłoczeni zalewem danych czy bom-

bardowani informacją, zaś 2/3 z nas uważa, że życie bez nowoczesnych technologii komunikacyjnych by-
łoby dużo mniej ciekawe i uboższe.

Jednocześnie ponad połowa Polaków twierdzi, że spędza w sieci zbyt dużo czasu i jest to znacząco większa 
grupa niż jeszcze 5 lat temu. Narasta ambiwalencja naszego stosunku do technologii. Z jednej strony jeste-
śmy nią zachwyceni i przekonani, że pozwala nam ona działać bardziej efektywnie, z drugiej coraz częściej 
mamy poczucie, że technologia odciąga nas od pracy (nauki) i od rodziny lub przyjaciół. (Źródło: 4P)

Bodźce kontrolowane. Cyfrowy detoks nie oznacza dziś dążenia do całkowitej rezygnacji z cyfro-
wych produktów i usług. Coraz częściej akceptujemy obecność technologii w naszym codziennym życiu, 
świadomie narzucając jej jednak pewne ramy. Chcemy z niej korzystać tak, aby nam nie przeszkadzała.

Zarządzanie nadmiarem bodźców ma być sposobem na koncentrację na tym, co ważne. Posługujemy się 
czytnikami RSS i ad blockerami, aby jak najbardziej świadomie selekcjonować docierające do nas treści. 
Nowy savoir-vivre nie pozwala wyciągać telefonu podczas prywatnych spotkań towarzyskich dlatego, aby 
skupić uwagę na obecnych osobach i prowadzonej z nimi rozmowie. Niekiedy przybiera to formę gry: kto 
pierwszy wyciągnie telefon, ten płaci cały rachunek. 

Karierę robią idee mindfullness. Zapisujemy się na treningi uważności, aby żyć znów „tu i teraz”. Drogą 
do tego celu może być ograniczanie bodźców, nie tylko cyfrowych. Nową formą relaksu jest floating w ko-
morze deprywacyjnej, która odcina nas od zewnętrznej rzeczywistości. W wybranych wagonach Pendolino 
obowiązuje strefa ciszy, a słuchawki służą dziś nie tylko do słuchania muzyki, ale także do aktywnego 
wytłumiania dźwięków. 



Konsument 2016 15

Rozwiązania cyfrowe także mogą służyć poprawie naszej koncentracji poprzez zachętę do wsłuchania się 
w swój wewnętrzny rytm. Robią to aplikacje takie jak Calmer czy Breathe2Relax wspierające trening od-
dechowy, albo PAUSE zapraszająca do koncentracji na przesuwającej się powoli po ekranie amorficznej 
plamie, którą należy śledzić palcem. Mamy też do dyspozycji szereg aplikacji wspomagających medytację.

Zadanie: leniuchowanie. Odpoczynek nabiera dziś szczególnej wagi. Nie jest przejawem słabości 
czy gnuśności, związany jest przecież ściśle z tym, jak intensywnie pracujemy na co dzień. Dlatego się on 
nam należy, co więcej – powinniśmy umieć o niego zadbać, aby był efektywny.

„Czas dla mnie” to jest coś ciekawego i z potencjałem, co próbowaliśmy eksplorować 
ostatnio. Z angielskiego można to określić „me time”. Okazuje się, że to bardzo 
trudno zdefiniować. Po pierwsze, to coś bardzo różnego dla różnych osób. Pró-
bowaliśmy sprawdzić, jakie mogą stać za tym czasem aktywności. Ciekawe było 
to, że najczęstszą rzeczą było nicnierobienie. „Nic nie robiłem, relaksowałem się”. 
W takim napiętym harmonogramie dnia ciężko znaleźć czas dla siebie, na regene-
rację, ale okazuje się, że z perspektywy konsumpcji on jest megaistotny, bo to nie jest tak, że 
człowiek wegetuje i tylko leży, to jest czas, w którym człowiek może coś wypić czy zjeść, włą-
czyć jakieś medium, ale ono jest przy okazji, nie jest głównym zajęciem – to nie jest ta sama 
okazja konsumpcji, co oglądanie telewizji i wbrew pozorom jest to duża okazja z perspektywy 
marketingowej.

Piotr
Przerwa
Head of Insights  
w Coca-Cola  
HBC Poland

reklama
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Na tym polu zawrotną karierę robią kolorowanki i łamigłówki dla dorosłych. Książeczki te ukazują się pod 
symptomatycznymi tytułami „Kolorowy detoks głowy” czy „Lifting umysłu”. Aktywny relaks to dziś nie 
tylko ruch, ale także aktywność intelektualna czy manualna. Tak jak bieganie od spontanicznej czynności 
znanej każdemu od dziecka wyewoluowało do ściśle zaplanowanej, rozpisanej na treningi działalności, tak 
i rysowanie czy dzierganie z czynności kreatywnej i swobodnej stało się działaniami wpisanymi w trajek-
torię naszej produktywności.

Kolorowanek jest coraz więcej – tematyka nieograniczona - od van Gogha po see-
-punk, steam-punk i wszelakie Zen-tangles. Sięgają po nie coraz częściej osoby 
dorosłe, także mężczyźni. Na Youtube coraz więcej jest tutoriali, jak sobie radzić 
z kredkami pastelowymi, kredkami akwarelowymi, co można wyczarować z kredek 

Inktense „w kilku łatwych krokach”. Ta pozorna koncentracja na samej czynności 
jest jednocześnie ciekawym przejawem nowej czasoprzestrzeni w naszym życiu: prze-

strzeni wolnego czasu. Dziś to obowiązek – musimy mieć czas dla siebie, nie wypada się „nie 
rozwijać”. To także emblemat statusu, umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem, 
asertywnego i pełnego szacunku dbania o siebie. Złośliwi mogą mówić, że po prostu stać nas 
na nieco mieszczańskie dolce far niente. Niemniej, rozwijanie umiejętności dla samej radości 
z relaksującej czynności jest czymś nowym i czeka na dalsze twórcze interpretacje.

Wszystko w swoim czasie. Zmienia się również nasz stosunek do pracy. Coraz wyraźniej potra-
fimy stawiać granice i dbać o czas na nasze życie prywatne. W znacznej mierze uczymy się tego od wcho-
dzącego na rynek pracy pokolenia Y, które zaczyna nadawać nowy ton. Chcemy pracować dokładnie tyle, 
ile potrzebujemy i nie więcej. Bycie stale dostępnym dla przełożonych, współpracowników i kontrahentów 
jest dla nas uciążliwe w tym samym stopniu co 5 lat temu, podczas gdy stała dostępność dla rodziny, przy-
jaciół, znajomych coraz mniej nam przeszkadza. (Źródło: 4P)

Naturalnie na surowo. Koncentracja na tym, co bliskie oznacza także zwrot w kierunku natury 
stanowiącej oczywisty kontrapunkt wobec cywilizacyjnego zgiełku. Miasta wychodzą naprzeciw tej potrze-
bie, coraz śmielej udostępniając nadrzeczne bulwary i tereny piknikowe czy rozstawiając leżaki w parkach. 
Pojawiają się pierwsze w Polsce leśne przedszkola, w których dzieci, zgodnie z konceptem skandynawskim, 
spędzają cały czas wyłącznie na powietrzu.

Zwrot w kierunku natury zauważalny jest także w aktualnych koncepcjach dietetycznych. Poprzez dietę 
staramy się wzmacniać odporność, regulować metabolizm czy wręcz leczyć niektóre schorzenia. Zaintere-
sowaniem cieszą się takie produkty jak surowa czekolada oraz cała dieta oparta na produktach surowych 
(RAW). 

Tradycja premium. Przeżywamy także renesans rzeczy dobrze znanych, oswojonych, związanych 
z naszym pochodzeniem i grupą pierwotną, do której przynależność jest dla nas ważna. Odkurzamy stare 
przepisy i składniki, nadając im nowy, luksusowy wymiar. Zamiast szukać nowych smaków na końcu 
świata, skupiamy się na przyrządzeniu najlepszego na świecie bigosu. Zajadamy się tatarem, popijając go 
wódką Baczewski. A na stół kładziemy lniany obrus z kaszubskim haftem, który wcale nie kojarzy się już 
z Cepelią.

Agnieszka
Łebkowska

dyrektor zarządzająca 
w Mands

Czy wiesz, że 70% decyzji zakupowych podejmowanych 
jest przy półce?

Czy wiesz, że 14% shopperów wybiera daną markę 
bez względu na cenę i promocję?

Czy wiesz, że gazetki są najlepszym źródłem informacji 
o promocjach?

Czy wiesz, że dla 64% konsumentów artykułów 
spożywczych kraj pochodzenia ma znaczenie?
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Konsumencki patriotyzm. „Modę na polskość” dostrzega 57 proc. Polaków. Przekłada się ona na 
wybory, jakich dokonujemy jako konsumenci. Dla 89 proc. spośród nas to, że dany artykuł został wyprodu-
kowany w Polsce stanowi zachętę do jego zakupu. 83 proc. uważa, że kupowanie produktów zagranicznych 
osłabia pozycję Polski. Nasz konsumencki patriotyzm ma silnie racjonalny wymiar. 

W ciągu 5 miesięcy od wypuszczenia na rynek aplikacji Pola blisko 200 tysięcy osób ją pobrało. Służy ona 
do skanowania kodów kreskowych produktów i uzyskiwania tą drogą drobiazgowej informacji o ich po-
chodzeniu. Pola uczy nas refleksji nad tym, co znaczy „polskość” w zglobalizowanym świecie, podnosząc 
racjonalny komponent postawy, jaką jest patriotyzm konsumencki.

Równie silny wydaje się komponent emocjonalny. 84 proc. z nas jest dumne z bycia Polakiem, 78 proc. 
uważa się za patriotów. Doskonale wyczuli to twórcy takich marek jak Surge Polonia czy Red is Bad. Po-
dobne emocje wpisywane są jednak i w inne marki, jak chociażby Koduj dla Polski. (Źródła: TNS i IPSOS)

Polska to panna brzydka i bez posagu. Marki polskie są tanie i kiepskie. Polacy to 
brudasy i lenie. Polska tradycja jest bezsensowna. To postkolonialne mity, z ich po-
wodu próbowano przerobić Polki i Polaków na kogoś innego. I, jak zwykle w naszej 
wolnościowej kulturze, wywołało to veto. Poza głównym nurtem: w czeluściach 

internetu, na skoczniach i stadionach, na budowach w UK, w Biedronce i w bro-
warach – nieoczekiwanie zjawiła się inna Polska. Inni Polacy wolą polską żywność, 

a nawet polskie piwo. Fetują anarchię Powstania Warszawskiego. Wolą Łupaszkę i Inkę od 
Baumana. Grają w Wiedźmina. Inne Polki bezwstydnie kupują polskie kosmetyki i ciuchy. 
I jeśli nikt ich nie powstrzyma, kiedyś posuną się do wybierania polskiej elektroniki, banków, 
a nawet do odrzucenia niemieckiej prasy. 

Zbigniew
Tyszkiewicz

kierownik ds. badań  
konsumenckich  

w Polpharma  
Biuro Handlowe

Kupowanie produktów  
zagranicznych  

osłabia pozycję Polski.

Jestem dumny  
z bycia Polakiem.
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Kierunek
ekstremalność

Agnieszka 
Warzybok

Senior Consultant 
w ABM  

Otwórz kalendarz i sprawdź, jak wygląda Twój plan na następny tydzień? 
Praca, rozwijanie pasji, rozrywka, inwestowanie we własny rozwój, kilka 
treningów by być w formie, odpoczynek, czas dla rodziny i znajomych… 
niczego nie może zabraknąć! Na ile tygodni masz już plany? 

Żyjemy w świecie, w którym świadome wykorzystanie czasu to jedna z najcenniejszych 
walut. Skupiamy się więc na tym, by go nie marnować (niemal 65 proc. z nas planuje swój 

czas z wyprzedzeniem). Dążenie do efektywności przybiera charakter ekstremalny i przejawia 
się dwojako. Po pierwsze, pragniemy być stale zanurzeni w otaczającej nas rzeczywistości, żyć non 

stop – często korzystamy przy tym z najnowszych technologii. Po drugie, szukamy pełnego i prawdziwego 
przeżywania, autentycznych mocnych i wyrazistych bodźców – zbieramy je niczym trofea, budują nas. 
Potrzeba maksymalnego i odpowiedniego wykorzystania każdej z chwil wpływa na to, jak postrzegamy 
świat, jak z niego korzystamy i jak chcemy go konsumować. 

Życie non stop. Żyjemy tu i teraz, a informacji o innowacjach i nowościach potrzebujemy jak tlenu 
(81 proc. lubi być stale na bieżąco w sprawach, które są ważne dla nas i naszego otoczenia). Dotyka nas 
obsesja aktualności – pragniemy wiedzieć jako pierwsi, nic nie może nas ominąć, wciąż szukamy nowych 
rozwiązań, licząc, że są lepsze od poprzednich (niemal 70 proc. chętnie wypróbowuje nowości). Testujemy 
i eksperymentujemy jako konsumenci. Z łatwością wymieniamy przedmioty, które przestały spełniać 
nasze oczekiwania. Rzadziej szukamy rozwiązań ponadczasowych i uniwersalnych, koncentrując się na 
tych zindywidualizowanych i kontekstowych. Na nasze potrzeby odpowiada rynek: coraz krótsze stają się 
interwały pomiędzy kolejnymi ofertami, generacjami produktów, obowiązującą modą. W sklepach królują 

limitowane serie, dedykowane edycje, ulepszone, wciąż nowsze modele. 

Ciekawa jest efemeryczna i krótka kariera pewnych składników. Ona zawsze była 
krótka, ale jest coraz krótsza. Czas życia cudu się skraca. Jagody goji stały się popu-
larne powiedzmy 5-7 lat temu i teraz się wyciszają, schodzą. Czystek jakieś 8 miesię-

cy temu,  ale jestem przekonana, że nie będzie żył 7 lat, pożyje może 2. Tego nikt 
nie kontroluje, tylko ludzie, którzy się nudzą i szukają obsesyjnie czegoś nowego. To 

zresztą nie dotyczy tylko diety, ale na przykład karier blogerów czy youtuberów. W tym roku 
jeszcze jest jarmuż, jeszcze jest gang Albanii, ale za rok?

Agata
Grabowska

strateg
w ONE ELEVEN
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Pragniemy optymalizować procesy, działać w punkt, być i mieć ciągle „na czas”. Szukamy produktów, 
usług i technologii, które pomagają nam filtrować jakość i częstotliwość uzyskiwanych ze świata informa-
cji, umożliwiają ich sprawne wykorzystanie. Nie chcemy czekać – interesuje nas tylko sprawność i efek-
tywność działania. Jesteśmy konsumentami niecierpliwymi, wszystko z czego korzystamy (lekarz, bank, 
jedzenie, rozrywka) ma być dostępne w każdym miejscu i o każdej porze – zawsze pod ręką, do naszej 
dyspozycji, na nasze zawołanie. 

Przestaliśmy rozdzielać świat na realny i wirtualny. Łatwo i wprawnie wykorzystujemy ten fakt, osiągając 
nowe wymiary komunikacyjne i poznawcze. Jesteśmy trwale połączeni, mobilni (65 proc. jest zawsze do-
stępnych w sieci lub pod telefonem). Permanentnie tworzymy przekaz i odbieramy go od innych. Staramy 
się zapewniać sobie ciągłość doświadczania w postaci regularnego strumienia doznań. Mamy do tego 
odpowiednie narzędzia. W strumieniu zawieramy i podtrzymujemy znajomości 
(np. Facebook, Tinder), opowiadamy o sobie (np. Instagram, Snapchat), dzielimy 
się wiadomościami i opiniami (np. Tweeter, Zomato) czy dobrami kultury (Netfix, 
Spotify). Pojedynczy bodziec traci w tej transmisji znaczenie, liczy się tylko cało-
ściowe doświadczenie, które ma być trwałe i kompleksowe, a przy tym wygene-
rowane specjalnie dla nas. 

Prawdziwe przeżycia. Chętnie sprawdzamy własny potencjał i możliwości. Challengujemy siebie: 
podnosimy poprzeczkę, szukamy wyzwań, wyznaczamy nowe cele. Próbujemy przełamywać bariery i kon-
wencje, pokonywać lęki, wychodzimy ze znanych kategorii – naszej sfery komfortu (54 proc. lubi przekra-
czać własne ograniczenia). Zdobywamy nowe umiejętności (72 proc. chętnie ciągle uczy się czegoś nowego), 
chcemy być przygotowani na każdą ewentualność. W każdej dziedzinie mamy szansę stać się profesjona-
listą, nikt jednak nie wymaga od nas, abyśmy zawsze byli najlepsi. Liczy się to, że jesteśmy chętni i otwar-
ci na testowanie własnego „ja”. Taka postawa umożliwia samopoznanie, jednocześnie nasze osiągnięcie 
i zaangażowanie, definiują nas dla świata.

Żyjemy w świecie omnikompetencji. Nastał czas wielowymiarowego rozwoju umie-
jętności, które w zależności od naszych oczekiwań mogą nam dawać radość two-
rzenia i dzielenia się własnym potencjałem, pewność siebie jako doskonałego 
rzemieślnika, poczucie bezpieczeństwa wynikające z samowystarczalności. Każdy 
z nas może nauczyć się w kilkanaście godzin podstaw, a następnie rozwijać umie-
jętności, które sobie wybierze za cel. Możemy tworzyć i rozwijać siebie jako „zestaw” 
kompetencji, który w unikalnym wyborze dotychczas nie zaistniał. Co ciekawe, dzieje się to 
na pograniczu życia prywatnego i zawodowego, pozwala łączyć pasje ze źródłem utrzymania. 
Zarabianie na blogowaniu to drobny początek nowej przestrzeni kompetencji, która wła-
śnie się rodzi. Jest Coursera, Skillshare, edX, Khan Academy, Udacity i wiele innych. Możemy 
zapisać się na kursy, tworzyć projekty, brać udział w warsztatach, webinarach. Możemy też 
rozwijać nie tylko umiejętności – ale też swoją duszę. Najtrudniejszy jest pierwszy krok – pod-
jęcie decyzji, co wybrać…

Zapamiętujemy wyraziste i mocne doznania. Poszukujemy ich dla naszego ciała: kąpiemy się w przerę-
blach, wyjeżdżamy na obozy survivalowe, wykonujemy blackout tattoo. Naturalizm i sensualność cenimy 
też w sferze duchowej i intelektualnej: pokoje zagadek, gry planszowe, wirtualna rzeczywistość. Wszystko 
co nas spotyka, powinno być intensywne, każde doświadczenie prawdziwe i namacalne. 

Jesteśmy uzależnieni od ekstremum: pełnej możliwości wyboru, najbardziej aktualnych informacji i ciągłe-
go doświadczania świata. Nie chcemy się ograniczać – stale poszukujemy nowych, wyrazistych wrażeń. 

Agnieszka
Łebkowska
dyrektor zarządzająca  
w Mands

Przestaliśmy rozdzielać  
świat na realny i wirtualny.  
Łatwo i wprawnie wykorzystujemy 
ten fakt, osiągając nowe wymiary 
komunikacyjne i poznawcze.

* Przytoczone w artykule dane pochodzą z raportu IQS przygotowanego na potrzeby K16 w kwietniu 2016 roku. 
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Strategie
autonomiczności

Oskar 
Żyndul 

Account Manager 
w TNS Polska

Próbując odzyskać kontrolę na grzęzawiskach płynnej nowoczesności, 
zwracam się ku jedynej pewnej podstawie - ku sobie. Chcę być skałą, 
sprężyną, kwiatem lotosu, drukarką 3D i szwajcarskim scyzorykiem. „Li-
czę na siebie”, ale „nie wkładam wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Wikipedia mówi mi, że „dywersyfikacja” to jedna z podstawowych metod redukcji ryzy-
ka inwestycyjnego. Wiem, brzmi okropnie – mówiąc innym językiem, na bezludnej wy-

spie lepiej mieć przy sobie scyzoryk niż zwykły nóż kuchenny. Ale jeszcze lepiej być po prostu 
MacGyverem i scyzoryk mieć w głowie.

Może dlatego w ciągu ostatniego roku aż 30 proc. Polaków zaczęło uczyć się nowych umiejętności nie-
związanych z ich wykształceniem, a 5 proc. wzięło udział w kursach internetowych. Obok uniwersyte-
tów trzeciego wieku i uniwersytetów otwartych, jak grzyby po deszczu pączkują warsztaty stolarki, kursy 
programowania i szycia. Ludzie uczą się piec chleb, konstruować piece rakietowe, budować domy z gliny. 
Czterdziestolatkowie po raz pierwszy biorą do ręki saksofon – w końcu „wystarczy 10 tys. godzin, by zostać 
wirtuozem”.

Swoista legitymizacja offu, kruszenie się zakorzenionego przez galopujący kapitalizm w latach 90. przeko-
nania, że sukces jedno ma imię, otwiera nas na nowe ścieżki życiowe. Szukamy swojego potencjału poza 
posiadanymi umiejętnościami zawodowymi, chcemy wiedzieć, na co jeszcze nas stać. Chcemy wierzyć, że 
jesteśmy w stanie być dobrzy na innych polach. Wracamy też do dawno zarzuconych pasji z dzieciństwa. 
A poza środowiskiem zawodowym korzystamy z tego, czego nauczyliśmy się w pracy. Rozważamy alterna-
tywne drogi kariery, budujemy zapasowe kompetencje.

Coraz częściej szukamy i uczymy się tego, co przydatne. Piękno jest kwestionowane jako wartość sama 
w sobie, zmienia się jego definicja – większą uwagę zwracamy na użyteczność, efektywność. Przekonanie, 
że funkcjonalność to nowe piękno przenosimy na wybór nabywanych kompetencji, na wytwory naszych 
rąk, na nasze ciało. Jednocześnie fascynuje nas „jak to działa” i „jak to jest zrobione”. Lubimy zaglądać do 
środka maszyny, a w odpowiedzi maszyny coraz chętniej obnażają przed nami swoje wnętrzności. 

Cenimy też samodzielność w wytwarzaniu rzeczy. Nie tylko dlatego, że lubimy po-
siadać przedmioty niepowtarzalne, że lubimy wiedzieć, jak powstawały, ale również 
ze względu na szacunek otaczający wytwórców. W zeszłym roku 1/5 Polaków upiekła 
w domu chleb, a 60 proc. uważa, że kupowanie gotowych produktów spożywczych to 
pójście na łatwiznę. Częściej kupujemy używane meble i samodzielnie je odnawiamy, 

„Samodzielność (...) to jest powrót  
do tego, co robiły tak naprawdę  
nasze mamy”.
- wypowiedź uczestniczki FGI w Warszawie.
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a nawet przerabiamy te pochodzące z popularnych sieciówek. Aż 40 proc. Polek posiada maszynę do szycia i z niej 
korzysta.

Czy widać wzrost zainteresowania DIY w Polsce? Trudno powiedzieć, ale z pew-
nością to jest właśnie dobry przykład na to, że zaobserwowane przez rozmów-
ców zjawiska to nie są przeciwstawne osie, tylko raczej przenikające się trendy. 
W pewnych sytuacjach dana osoba może szukać wygody i korzystać z udogod-
nień technologii, kiedy to internet za nią dokonuje wyborów, a w innych ma po-
trzebę zrobienia czegoś całkiem samemu. Co ciekawe znowu technologia przychodzi 
z pomocą – dobrym przykładem jest rynek amerykański, gdzie z danych Google wynika, że 
w grupie 83% konsumentek szuka on-line wskazówek, jak coś zrobić, a jednym z głównych ce-
lów korzystania z zawartości Youtube są filmy z pomysłami na rozwiązania DIY. Na naszym 
lokalnym rynku ciekawym przykładem jest pomysł Leroy Merlin na promowanie koncepcji 
Bohatera Domu, choćby poprzez bardzo dobrą kampanię jakiś czas temu, w ramach której 
w reklamach występowali prawdziwi klienci tej sieci. Okazywało się wtedy, że aby zostać bo-
haterem, nie trzeba być wykwalifikowanym budowlańcem, z odrobiną pomocy każdy klient 
może nim się stać.

Zwrot ku wytwórczości, wzrost postrzeganej wartości produktów powstających lokalnie, ze sprawdzonych 
surowców, spowodował, że coraz większe wzięcie mają rzemieślnicy. Część z nich zresztą do niedawna 
zajmowała się DIY niekomercyjnie, na własne potrzeby. Konsumenci szukają oryginalnych ubrań, akceso-
riów modowych, biżuterii czy mebli. Chcą posiadać rzeczy stworzone z sercem i dbałością o szczegóły, rze-
czy oryginalne, offowe. Powstają całe portale, przez które lokalni wytwórcy sprzedają przedmioty zupełnie 
wyjątkowe lub produkowane w krótkich seriach. Mnożą się butiki odzieżowe. Nie mogę też nie wspomnieć 
o przetaczających się wciąż przez Polskę kolejnych tsunami nowych rodzajów i marek piwa. No dobrze, 
jestem już scyzorykiem i drukarką 3D w jednym. A co ze skałą, sprężyną i kwiatem lotosu? Wspomniane 
wcześniej potrzeby autonomii i maksymalizacji użyteczności przenoszą się też bezpośrednio na nasze ciało 
i umysł.

Myślę, że zainteresowanie rzemiosłem nie wynika z szacunku do wytwórcy i ludz-
kiej pracy. To raczej  snobowanie się na ten efekt rzemieślniczego wyrobu, żeby się 
wyróżnić od tandetnego, fabrycznego mainstreamu, naprawdę nie ma tu prawdzi-
wego zainteresowania rękawicznikiem czy kapelusznikiem.

Strategie
autonomiczności Piotr

Przerwa
Head of Insights  
w Coca-Cola  
HBC Poland

Agata
Grabowska
strateg 
w ONE ELEVEN

2005

Super sprawność - Ćwiczę przynajmniej raz w tygodniu (dane z TGI)

2010 2015
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Smutne czasy szkół zawodowych, do których przyszli najsłabsi uczniowie, naukę 
traktując jak karę, mamy już szczęśliwie dawno za sobą. Dziś rzemieślnik, który 
z pasją projektuje i kształtuje swoje tworzywo, został podniesiony do rangi twór-
cy. Nie ma znaczenia, czy jest to krawiec, cukiernik, fryzjer czy kosmetyczka. Pod 

nowymi nazwami starych zawodów wzbogaconych o radość i pasję w pracy i nowy 
autorytet kryje się wiele znanych od dawna kompetencji. Restauracja, zakład fryzjer-

ski, hotel - tylko czekać na nowe odsłony „rewolucji”. Trend ten wiąże się z coraz bardziej wy-
razistą świadomością, że świat, w którym żyjemy, wymaga od nas ciągłego rozwoju, uczenia 
się klientów co dzień od nowa, słuchania podpowiedzi, szukania nowych inspiracji. Ręcznie 
uszyta torba, buty, sukienka dziś jest ceniona o wiele bardziej niż produkty z sieciówek. Do 
niedawna rola krawcowej polegała na poprawkach, wymianie popsutego zamka – dziś ocze-
kiwania są o wiele ciekawsze: może doradzić wybór materiału, krój, a jeśli czuje się na siłach 
– także kolorystykę.

Dlatego jeszcze bardziej zwracamy uwagę na nasze zdrowie. Choć Polacy twierdzą, że odżywiają się zdrowiej 
niż kiedyś (43 proc. według TGI MB), spada odsetek tych, którzy uważają, że odżywiają się zdrowo (50 proc. 
w 2010 roku, tylko 45 proc. w 2015). Dzisiaj na drodze ku zdrowiu, oprócz telewizyjnych ekspertów, blogów 
i poradników, do dyspozycji mamy też aplikacje, które mierzą nam tętno, pomagają liczyć kalorie czy licz-
bę zrobionych danego dnia kroków. Chętniej sięgamy po suplementy, które niekoniecznie leczą, a raczej 
zapobiegają chorobom albo wręcz tylko wspomagają naturalne procesy organizmu. Nie poddajemy się też 
każdej zdrowotnej modzie. Więcej czytamy, kwestionujemy dogmaty, dyskusje o zdrowiu coraz częściej 
opieramy na wynikach badań.

Nie zapominamy też o sporcie. Uprawiamy go coraz więcej, a sport zmienia swoją funkcję. Częściej ćwiczy-
my dla siebie, a nie ze względu na modę lub potrzebę akceptacji. Już nie chodzi tylko o to, żeby schudnąć, 
czy „zrobić bice” i po prostu lepiej wyglądać. Chodzi o supersprawność – nie zależy nam na centymetrach 
w talii i niskim BMI, zależy nam na tym, żeby być zdolnym przebiec maraton, 100 km po górach, zrobić 
naraz tysiąc przysiadów. Chcemy poznawać i przekraczać swoje ograniczenia.

W pogoni za zdrowiem zwracamy też baczniejszą uwagę na nasz dobrostan psychiczny. Dociera do nas, że 
zdrowie to nie tylko ciało, zdrowie to też mózg. Wizyty u psychoterapeutów i psychiatrów powoli wychodzą 
ze sfery tabu. Orientujemy się, że umysł też czasem musi odpocząć. Chronimy go przed przebodźcowaniem, 
pozwalamy sobie na nudę, relaks, nicnierobienie, bardziej dbamy o work-life balance. W ciągu ostatniego 
roku 1/3 Polaków z własnej woli ograniczyła oglądanie telewizji lub korzystanie z internetu. Jednocześnie 
rośnie zainteresowanie sposobami zwiększania możliwości naszego umysłu, technikami i suplementami 
diety poprawiającymi pamięć i koncentrację. 

Agnieszka 
Łebkowska 

dyrektor zarządzająca 
w Mands

Dane zawarte w tekście pochodzą z raportów: „Ciało” Millward Brown, „Autonomiczność” TNS Polska i „Polak potrafi - pochwała swojskości i zaradności” GfK Polonia.
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Nota metodologiczna

reklama

Przywoływane w tekstach badania, wraz z notami metodologicznymi dostępne są na stronie www.ptbrio.pl/k16.

 • 6 miesięcy zbierania obserwacji przez zespół piętnaściorga młodych badaczy z różnych agencji:  
sierpień 2015 – luty 2016.

 • 20 wywiadów IDI z insiderami – osobami, które ze względu na specyfikę swojej pracy obserwują 
codzienne życie Polaków (prowadzone przez badaczy ABM):  
październik – grudzień 2015.

 • Przegląd wskaźników z badań gromadzonych w kluczowych agencjach badawczych  
(Millward Brown, TNS Polska, Ipsos, Gemius, Nielsen):  
wrzesień 2015.

 • 8 grup dyskusyjnych z ekspertami badawczymi PTBRiO: 
Warszawa, Katowice, Wrocław: styczeń – luty 2016.

 • 11 dedykowanych badań ilościowych poświęconych szczegółowym zagadnieniom w obszarze K16  
(4P research mix, Ariadna, IQS, Imas, Ipsos, Millward Brown, Nielsen, Norstat oraz TNS Polska):  
marzec – kwiecień 2016.

Konsument 2016Konsument 2016
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Konsument 2016
z perspektywy ośmiu lat  
wspólnych obserwacji

Arkadiusz 
Wódkowski 
właściciel ABM  
Agencja Badań  

Marketingowych

W pamięci zbiorowej był tylko ocet na półce, „cała Galeria Mokotów 
octu?” – jak zapytał nastolatek w dowcipie. Kryzys ma po prostu inną 
definicję w Polsce. „Kryzys to w dużym stopniu nastawienie ludzi. Gazety 
piszą, że jest kryzys – ale ludzie nie wierzą w to, co czytają, dopóki to nie 

spotka ich szwagra czy kumpla”.

Dzień po upadku banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku kilku badaczy w Polsce 
zadało sobie pytanie, a jak to odbije się na polskiej gospodarce. Jak to badacze postanowili zro-

bić badanie, ale nie takie zwykłe, ale badanie z badaczami. Pomysł dziś wydaje się banalny, ale wtedy 
nie był aż tak oczywisty. Zaproszono głównie moderatorów grup fokusowych i tych badaczy, którzy częściej 
są w terenie i widzą więcej. Projekt wówczas powstał, opierając się na dwóch dyskusyjnych grupach. Dziś 
jest to multimetodyczne przedsięwzięcie (czytaj str. 1-27). 

W 2009 roku zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w Polsce standard życia większości ludzi poprawia się 
z każdym rokiem, a więc rok czy dwa spowolnienia nie byłby problemem. Po pierwsze, większość społe-
czeństwa miała pokoleniowe doświadczenie kryzysu choćby lat 80. Ważniejsze wydawało się to, że mamy 
potrzebę nadrobienia zaległości związanych z konsumpcją. Nie można było Polakom mówić o trendzie na 
minimalizm czy o oszczędzaniu w momencie, kiedy nie wymienili oni sobie telewizora na nowe LCD. Po 
latach ekonomiści twierdzą, że to właśnie popyt wewnętrzny był motorem polskiej gospodarki ostatnich 
8 lat. Kryzys w Polsce nie mógł się udać, bo Polacy mają zbiorową umiejętność radzenia sobie w różnych, 
nieprzewidzianych sytuacjach. Z pewnością głębszym turbulencjom, paradoksalnie, zapobiegła nieufność 
i zacofanie w relacjach konsumentów z sektorem finansowym. Problemy w 2009 roku dotyczyły jednak 
niewielkiego odsetka społeczeństwa. 

Już w 2009 roku pisaliśmy, że część zjawisk, które postrzegane są jako przejawy kryzysu, mogą być trendami 
konsumenckimi, np.: poprawa jakości produktów polskich, smart buyer, wzrost zainteresowania ofertą 
sklepów dyskontowych. Wszystko to z perspektywy 2016 roku wydaje się oczywiste, niemal banalne. Takich 
przykładów znajdziemy dziesiątki w raportach k12, k14. 

Wartością raportów PTBRiO jest to, że możemy obserwować rozwój zjawisk w czasie, ich różne emanacje, 
często ewolucje. Przygotowaniem do opisywanego dziś zjawiska crossover, czyli łączenie z pozoru niepołą-
czalnych porządków, były opisy polskich konsumentów, którzy do koszyka w markecie wkładają produkty 
z różnych półek cenowych. Już wtedy nie był to wielki problem. Wówczas mówiliśmy, że nie ma czystych 
typów konsumenckich, a dziś eksperymentowanie z produktami i usługami z różnych półek jest swoistym 
stylem konsumenckim. Co ciekawe, czasem zupełnie nieświadomym, sterowanym np. przez dystrybucję 
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– np. markowe produkty w Lidlu - czasem z pobudek zwykłej oszczędności czy chęci posmakowania czegoś 
innego – np. noclegi w hotelu 5-gwiazdkowym albo w hostelu. Już w 2012 roku napisaliśmy, że zaciera się 
wyraźne rozróżnienie na segmenty marek premium i low. Marki zaliczane do segmentu low coraz śmielej 
sięgają po atrybuty wyższych półek (ciekawe wzornictwo, dobra jakość opakowań), podczas gdy marki 
premium flirtują z masowym rynkiem i dyskontowymi kanałami sprzedaży. Permanentna transgresja 
jak napiszemy dziś. 

Podobnie jest z opisywaną w 2009 roku obserwacją, że produkty polskie coraz częściej postrzegane są jako 
dobre jakościowo, jako równoprawne marki. Dziś, w 2016 roku, w wielu obszarach: żywność, odzież, turysty-
ka, meble to marki widziane jako zdecydowanie lepsze. 

Czasem te prognozy były nader ostrożne. Pisaliśmy, że popularność mogą uzyskać usługi typu pre-paid – bez 
długoletniej umowy, uwalniające od zobowiązań. Tu świat przyspieszył znacząco, idąc w kierunku nie po-
siadania a współdzielenia, nie kupowania a streamowania. Dziś zbędne staje się 64 GB pamięci w telefonie, 
skoro można mieć nielimitowany dostęp do internetu, korzystać z chmury czy streamu muzyki. 

Dziś standardem jest wnikliwy research konsumencki przed zakupem nawet prostych produktów. W 2012 
roku prognozowaliśmy, że konsumenci będą sprawdzać oferty i informacje podawane przez producentów 
i sprzedawców, a wyniki tych poszukiwań będą znacząco rzutować na ich decyzje zakupowe.

Ekspert PTBRiO napisał, że kryzys nie zwalnia od budowania emocjonalnej wartości marki, na długim 
dystansie cena i jakość są niewystarczające. I tak faktycznie jest. Przyglądajmy się więc temu, co w Polsce 
udaje się markom: Pikok, Sephora, b-Twin Decathlona. W 2012 roku Magdalena Dobrowolska-Sagan napi-
sała: „Dziś smart shopper docenia cenę i jakość – jutro, mocno w to wierzę, poprosi o więcej”. W 2016 roku 
poprosił.

W 2012 roku zauważyliśmy, że produkty stały się powszechnie dostępne i każdy może pozwolić sobie na 
choćby odrobinę luksusu. O tym, kim jestem, świadczy nie to, co mam, ale co robię. Styl życia buduje naszą 
markę osobistą - napiszemy w 2016 roku. Przeczytaliśmy wcześniej w tym „Roczniku” o hiperaktywności 
i detoksie tego samego konsumenta. Widzimy, jak bardzo mieszają się te typy zachowań, bo już nie typy 
konsumentów. Ta niemożność klasyfikacji konsumenta do jakiegoś segmentu stała się normą. Zaczynał 
od dobierania produktów z różnych obszarów i półek, a teraz przechodzi dowolnie do sprzecznych z pozoru 
zachowań. 

Konsumenci buntują się przeciw forsowanym czarno-białym podziałom. Zupełnie 
jawnie i bez skrępowania zachowują się niespójnie, sięgają po produkty i usłu-
gi z dwóch końców skali – kaszę jaglaną na śniadanie i cheesburgera na kolację 
- bez poczucia winy i wstydu. To staje się wyzwaniem dla naszych metod pomiaru, 
szczególnie segmentacyjnych. 

Podsumowując, dziś jako obserwatorzy zachowań konsumenckich nie możemy pozwolić sobie na detoks 
informacyjny w tej kwestii. Kumulowanie wiedzy stało się naszym kluczowym zadaniem. Nie chodzi tu 
bynajmniej o popisywanie się wiedzą, a raczej jej łączeniem, szukaniem powiązań, przyczyn. Może to nic 
nowego, ale z przyjemnością zalecam wszystkim powrót do wszystkich raportów PTBRiO o konsumen-
cie. Zdecydowanie łatwiej zrozumieć otoczenie. Może nawet będziemy w stanie prognozować, co poja-
wi się w raporcie k18. Czy będzie to inwazja popkultury? A może to, że naukowcy są chętnie słuchani  
i zaczynają zabierać ważny głos również w sprawach społecznych i tych dotyczących kondycji ludzkiej. 
A może o nowym no future, o tym, że nie planujemy na długo. Nie mamy „strategii życia” na wiele lat. 
Albo może na poważnie zajmiemy się tym, że rzeczywistość opisuje się również przez dystans, ironię i pa-
stisz. Nic na serio! Serio? 
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