
Witaj w rozdziale 5!

Umiejętności 
marketingowe i sprzedażowe

Cześć tu Tomek, gotowy 

by kontynuować?

Czas na rozdział 5!



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", jest 

ogólnounijnym szkoleniem dotyczącym istotnych aspektów procesu 

internacjonalizacji.

Kurs wINGS składa się z  6 rozdziałów: Nastawienie na globalną przedsiębiorczość, 

Podstawowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Zarządzanie 

niepewnością, Komunikacja międzykulturowa, Umiejętności marketingowe 

i biznesowe.

W trakcie stworzonej przez na Gry zaangażujesz się w realne sytuacje związane 

z przedsiębiorczością i zdobędziesz zestaw kompetencji, które przygotują Cię na 

przygodę z umiędzynarodowieniem… .

wINGS został utworzony przez stowarzyszenie sześciu organizacji specjalizujących 

się zarówno w edukacji jak i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz uzyskać więcej 

informacji na temat projektu wINGS, odwiedź adres https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


A w tym rozdziale 
poruszymy następujące 

tematy…
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z zakresu marketingu 

i sprzedaży

2. Podstawy marketingu dla

przedsiębiorców

3. Marketing cyfrowy

4. Handel elektroniczny 

i sprzedaż detaliczna online

5. Strategia marketingowa

6. Ćwiczenia praktyczne

7. Scenariusz gry



Umiejętności i kompetencje

Po tym rozdziale 

będziesz…

● Potrafił określić główne twarde i miękkie umiejętności marketingowe 

wymagane od przedsiębiorcy i wiedział, dlaczego są one niezbędne

● Znał definicje i założenia marketingu

● Potrafił scharakteryzować swoją firmę przez pryzmat tych założeń

● Rozumiał istotność marketingu cyfrowego dla dzisiejszych przedsiębiorstw

● Potrafił wybrać odpowiednie narzędzie marketingowe dla swojej firmy

● Mógł rozważyć koncepcje handlu elektronicznego i/lub sprzedaży detalicznej 

online, aby zmaksymalizować sukces Twojej firmy.

● Potrafił opracować strategię marketingową dla swojej firmy z określonymi 

celami, działaniami, kanałami, harmonogramem i budżetem.



1. Niezbędne umiejętności 
z zakresu marketingu 

i sprzedaży



Bycie przedsiębiorcą
odnoszącym sukcesy 

oznacza również bycie 
odnoszącym sukcesy 

marketingowcem. 
Większość dzisiejszych 

przedsiębiorców 
odnoszących sukcesy... 

Jakie umiejętności 
miękkie i twarde są

Twoim zdaniem 
związane z tymi 

cechami? 

● Zna swoich klientów i rynki oraz sposób dotarcia do nich.

● Jest świetnymi narratorami i bardzo dobrze piszą.

● Testuje większość swoich działań, zamiast zakładać z góry.

● Stara się być na bieżąco z nowinkami marketingowymi

● Wykorzystuje dane do podejmowania decyzji i zrozumienia 

przychodów, jakie uzyskują ze sprzedaży w porównaniu 

z tym, ile inwestują w marketing.

● Cieszy się z wykorzystania technologii.

● Potrafi zarządzać swoja pracą. 



Umiejętności 
miękkie



Umiejętności 
twarde



Umiejętności
miękkie mogą być
rozwijane poprzez 
szkolenia i istnieją
ciekawe narzędzia, 
które pomogą Ci je 

doskonalić.

Ale nic nie może 
zastąpić postępu 

osiągniętego 
dzięki praktyce 

i doświadczeniu! 

Zarządzanie czasem

Od przedsiębiorcy często oczekuje się, że będzie

robił po trochę wszystkiego. Ważne jest, aby mieć

jasne poczucie priorytetów i nie dać się "utopić"

w morzu rzeczy do zrobienia. Jeśli chodzi

o marketing, bardzo ważna jest regularna

obecność/wysyłanie wiadomości, aby klient nie

zapomniał o Tobie.

Korzystaj z automatycznych kalendarzy, list

priorytetów itp. i jak najlepiej wykorzystaj swój

czas!



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEGO 
ZARZĄDZANIA CZASEM

✓ Zasada 80/20 - wykonuj mniej opłacalne zadania w 20% swojego 
czasu, 

✓ Zarządzaj energią, a nie czasem (wykonuj bardziej wymagające 
zadania, gdy czujesz się bardziej energiczny),

✓ Znajdź sposób na automatyzację zadań,
✓ Unikaj rozpraszania uwagi (np. sprawdzanie Facebooka 

w godzinach pracy).



Kreatywność

Jako przedsiębiorca, kreatywność jest

koniecznością we wszystkich

obszarach Twojej działalności.

W marketingu i sprzedaży,

z pewnością może pomóc Ci

"wyróżnić się" w tłumie... Kreatywność

pomaga wnieść nowe pomysły

i interpretacje do powszechnych

problemów.

Wskazówki na zwiększenie 
kreatywności

✓ Uprawiaj sport,

✓ Otocz się różnorodnością, 

✓ Rozmawiaj z nieznajomymi,

✓ Nie przestawaj się uczyć,

✓ Bądź pasjonatem swojej pracy!



Adaptacyjność

Dzięki szybkiemu tempu czasu
powinieneś być w stanie w razie
potrzeby szybko zmieniać plany,
pozytywnie reagować na nowe
sytuacje i podejmować nowe
wyzwania. Zdolność adaptacji idzie
w parze z kreatywnością.

Wskazówki na zwiększenie 
adaptacyjności

✓ Myśl kreatywnie,
✓ Uwzględniaj wątpliwości, 
✓ Ćwicz inteligencję emocjonalną,
✓ Zmień nastawienie.



Współpraca może być
potężnym narzędziem dla 
właścicieli małych firm. 

Ale pamiętaj, że prawdziwa 
współpraca to taka, która 

prowadzi do sytuacji 
w której zyskują wszyscy!

Współpraca

Współpraca z innymi (wewnątrz organizacji, w społeczności 

lokalnej, online...) może Ci pomóc w:

o redukcji kosztów, 

o zdobyciu  umiejętności, których nie posiadasz i pozwoli 
się skupić na tym co masz zrobić,

o zrozumieniu różnych perspektyw, 

o rozwinięciu swoje sieci kontaktów, 

o Rozwiązywaniu problemów. 



Istnieje wiele udanych form współpracy w marketingu = Marketing współpracy. 

Dobrym przykładem jest Uber X Spotify:

Klienci Uber zostali zaproszeni do podłączenia 

ich Spotify do radia samochodowego podczas 

jazdy Uberem. Obie marki skorzystały z faktu, 

że oferują uzupełniające się usługi, pozwalające 

na jednoczesne podłączenie się do bazy 

klientów. 

Współpraca ta wprowadziła do Spotify mnóstwo 

użytkowników Ubera, zapewniając jednocześnie 

jeszcze bardziej spersonalizowane i unikalne 

doświadczenie dla użytkowników Ubera.



Umiejętność jasnego 
wyrażania swoich 

pomysłów jest kluczowa, 
by rozmawiać, pisać lub 

docierać do klientów 
w inny sposób!

Komunikacyjność

Marketing to przede wszystkim komunikacja. Jest to 

krytyczna umiejętność w reklamie, public relations 

i sprzedaży.

Jeśli korzystasz z marketingu cyfrowego, będziesz 

dużo pisać, czy to tworząc treści, czy wysyłając 

e-maile do zainteresowanych stron.



Negocjacje to o wiele więcej niż tylko sprzedaż. Trzeba negocjować
z klientami, ale także z partnerami, dostawcami, współpracownikami 
i wieloma innymi zainteresowanymi stronami. Bycie dobrym negocjatorem 
wymaga: 

Negocjacje

Wrażenie, jakie wywołujesz 
w trakcie negocjacji, jest 

krytyczne dla Twojego 
biznesu - w dzisiejszym 

marketingu chodzi również
o etykę pracy, a nie tylko 

o sprzedaż.



Więcej opowiem ci 
o nich później!

Umiejętności twarde

o Techniki marketingowe: Jeśli znasz kilka kluczowych pojęć, 

możesz szukać informacji i wsparcia w zależności od swoich 

potrzeb. 

o Umiejętności analityczne: Zrozumienie, jak rozpoznawać trendy w 

danych, jest niezbędne.

o Strategia dotycząca treści: pomaga w budowaniu publiczności, 

budowaniu autorytetu, prowadzeniu sprzedaży.

o Social media: jeśli jest dobrze wykorzystywany, jest jednym 

z najbardziej efektywnych kanałów marketingowych.

o E-commerce: pozwala przedsiębiorcom na dostarczenie swoich 

produktów potencjalnie wszędzie i uzyskanie ekstra korzyści



2. Podstawy marketingu 
dla przedsiębiorców



DEFINICJA

Marketing systematycznie komunikuje Twoją

wartość z ludźmi, którzy mogą ją kupić. Chodzi 

o to, aby umieścić właściwy produkt, po 

odpowiedniej cenie, we właściwym miejscu, i we 

właściwym czasie. Marketing opiera się na 

myśleniu o biznesie w kategoriach potrzeb 

klientów i ich zadowolenia.

Marketing jest dużą
koncepcją obejmującą

wiele pojęć, modeli 
i technik, ale istnieją
również pewne proste 
definicje, takie jak ta.



Sprzedaż polega przede wszystkim na tym, aby sprawić by

klienci płacili za Twój produkt.

Marketing polega na odkrywaniu, tworzeniu, pobudzaniu

i zaspokajaniu potrzeb klientów. Jest to znacznie szerszy proces,

który obejmuje myślenie o biznesie jako całości.

Marketing a sprzedażUważaj!



MARKETING MIX  - 4P i 4Cs

Marketing mix jest połączeniem elementów marketingu, które 
organizacja wykorzystuje do wywierania wpływu i dążenia do 
osiągnięcia pożądanego poziomu sprzedaży na rynku docelowym.

Elementy to:

• 4P – Produkt (ang. Product), Cena (ang. Price), Promocja (and. 
Promotion) oraz Dystrybucja (ang. Place)

• 4C – Klient (ang. Consumer), Koszt (ang. Cost), Wygoda (ang. 
Convenience), Komunikacja (ang. Communication)



Produkt: jaki jest twój 
produkt (towar lub 

usługa)?

Cena: Jaka jest kwota, jaką
użytkownik końcowy 

zapłaci za Twój produkt?

Promocja: jakie strategie 
i techniki komunikacji 

będziesz stosował w celu 
promowania swojego 

produktu

Dystrybucja: w jaki sposób 
Twój produkt zostanie 
dostarczony klientowi?

4 P

Są to 4 aspekty, które należy 
określić w odniesieniu do 

produktu. Czy jesteś w stanie 
odpowiedzieć na te pytania? 

Klasyczny marketing mix – 4P



Zamiast (lub obok) 
używania 4 P, 

pomyśl o swojej 
firmie z bardziej 

zorientowanym na 
klienta podejściem. 

Czy możesz 
odpowiedzieć na te 

pytania? 

Marketing mix 4C: Od biznesu do klienta

Klient: Czego potrzebuje 
twój klient? 

Koszt: Ile Twój klient musi 
zapłacić (nie tylko 

w formie pieniężnej) za 
Twój produkt? 

Wygoda: Jak łatwo 
konsumenci mogą znaleźć

i kupić Twój produkt? 

Komunikacja: Jak 
komunikujesz się

z klientami? 

4 C



Jest to sposób na spojrzenie na marketing z innej perspektywy, bo:

MARKETING 
PRZEDSIĘBIORCZY



✓ Z moim start-upem, muszę zyskać pozycję na zatłoczonych 
rynkach, zaczynając od pozycji z „0” rozpoznawalnością.

✓ Muszę korzystać z tanich i dostępnych narzędzi wliczając w to 
virale, Tweety, posty na Facebook-u oraz email marketing 
(marketing cyfrowy).

✓ Mogę się dowiedzieć o tym co ludzie myślą o moim produkcie, 
co w nim lubią a czego nie lubią, dzięki testom, analizom oraz 
innym praktykom opierających się na danych.

✓ Z uwagi, że jestem w fazie start-upu, i nie mam jeszcze 
zbudowanej “reputacji”, więc mogę wykorzystać „złe rezultaty”
by poprawić nie tylko techiniki marketingowe ale też sam 
produkt.

Myślisz, że te zdania 
odnoszą się do ciebie? 

Jeśli tak, to powinieneś
przyjrzeć się koncepcji 

i technikom 
marketingu 

przedsiębiorczego!



Lejek marketingowy
Opracowując swoją strategię marketingową, należy mieć świadomość "drogi", jaką
pokonują konsumenci do momentu zakupu produktu: nazwa się to marketingowym 
lejkiem. 

TOFU

MOFU

BOFU

Uświadomienie (TOFU): Potencjalny nabywca rozpoznaje, że ma 
problem/potrzebę, ale nie jest świadomy Twojego 
produktu/usługi. Jak można "stworzyć potrzebę/ przekonać
kupującego, że ma taką potrzebę?

Rozważanie (MOFU): Klient aktywnie poszukuje produktów/ 
potencjalnych rozwiązań dla swoich potrzeb. Jak możesz się
pojawić jako odpowiednie rozwiązanie problemu? 

Decyzja (BOFU): Klient jest gotowy do zakupu. Jak możesz 
przekonać kupującego, że masz lepsze rozwiązanie niż
konkurencja?



3. Marketing cyfrowy



Czu znane są dla Ciebie te 
techniki marketingowe?

Nawet jeśli nie zamierzasz 
używać wyłącznie marketingu 

cyfrowego, nie powinieneś
ignorować obecności w sieci 

Twojej firmy... 

E-mail 
marketing

Marketing 
treści

Optymalizacja 
dla 

wyszukiwarek

social media 
marketing

Reklama i pay-
per-click

Influencer
marketing



Spróbuj sobie 
przypomnieć przykłady 

marketingu treści, 
z którymi się zetknąłeś

Marketing treści

…wiąże się z tworzeniem i udostępnianiem materiałów online,

które nie promują wyraźnie danej marki, ale mają na celu

pobudzenie zainteresowania jej produktami lub usługami =

dodanie wartości do przekazu marketingowego.

Marketing treści koncentruje się na tworzeniu

i rozpowszechnianiu wartościowych, istotnych treści w celu

przyciągnięcia i pozyskania odbiorców, a w konsekwencji

napędzania zyskownych działań klientów.



Przykład marketingu treści: Marka papieru toaletowego Charmin stworzyła aplikację Sit

or Squat (Usiądź albo kucnij) zbudowała kampanię w mediach społecznościowych, aby ją

promować. Aplikacja pozwala użytkownikom sprawdzić lokalne toalety w okolicy, aby

sprawdzić, czy są czyste, czy nie: jeśli są czyste, ludzie mogą czuć się swobodnie, aby usiąść;

jeśli nie, mogą kucnąć. Pomysł na aplikację może wydawać się mało poważny, ale nadal

jest przydatny i istotny dla konsumentów, którzy korzystaliby z produktów Charmin.



● Unikaj kupowania list e-mail, ponieważ ludzie będą postrzegać to jako 

"niepożądaną" informację i wysyłać swoją wiadomość bezpośrednio do 

spamu.

● Należy zapoznać się z krajowymi (i międzynarodowymi) przepisami 

dotyczącymi poczty elektronicznej. W UE, RODO - Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych. 

● Wysyłaj maile, kiedy naprawdę musisz. Zalanie skrzynki odbiorczej Twoich 

klientów spowoduje, że stracą oni zainteresowanie lub całkowicie 

zrezygnują z subskrypcji.

● Używaj poczty elektronicznej do innych celów niż promocja i sprzedaż

Twoich produktów, np. dzielenie się wiadomościami, opowiadanie historii 

lub zapewnianie wsparcia dla Twoich klientów.

Wskazówki dotyczące udanej kampanii e-mail 
marketingowej:

E-MAIL MARKETING

Być może jest to dla 
Ciebie synonim SPAM-u, 
ale e-mail marketing jest 
wciąż jedną z najbardziej 

opłacalnych technik 
marketingu cyfrowego!



Social media marketing

W celu wybrania właściwego kanału w mediach społecznościowych (może być ich więcej 
niż jeden) bardzo ważne jest, abyś: 

❑ Znał swoich odbiorców: jest to kluczowy aspekt każdej strategii marketingowej. 
Pierwszym krokiem do wyboru kanału mediów społecznościowych jest zrozumienie, 
jaka jest Twoja grupa docelowa, gdzie spędza czas online, gdzie szukają informacji, 
jaki jest ich profil, itp.

❑ Przetestował i ocenił każdy kanał : Analityka to złote słowo w marketingu cyfrowym! 
Za każdym razem, gdy wykonujesz ruch na portalach społecznościowych, sprawdź
jego wpływ pod względem liczby odwiedzin, czasu trwania, rodzaju odwiedzających, 
otrzymanych informacji zwrotnych, itp. Złe wyniki mogą oznaczać różne rzeczy: 
nieodpowiednie serwisy społecznościowe, niejasne treści, słabą promocję... dlatego 
tak ważne jest testowanie i analizowanie wyników!



Z pewnością znasz te 
bardzo popularne 
platformy mediów 

społecznościowych. Ale 
powinieneś również

zrozumieć, czy i jak mogą
one pasować do Twoich 
celów marketingowych

Facebook: To jest siła napędowa mediów społecznościowych. 
Prawdopodobnie znajdziesz na tej platformie wszystkie typy 

odbiorców. Ale nie jesteś w biznesie dla wszystkich, więc musisz 

określić, gdzie można znaleźć twoją grupę docelową i do niej dotrzeć.

Instagram: To jest świetne narzędzie dla krajowych celów
reklamowych. Ponieważ algorytm jest zoptymalizowany pod kątem
cennych treści, prawdopodobnie uzyskasz naturalne śledzenie swojej
grupy docelowej, jeśli dostarczysz wysokiej jakości treści.

Twitter: Jest to kolejny topowy kanał mediów społecznościowych.
Konsekwencja jest tutaj kluczem do pozyskania i utrzymania
znaczącej liczby odbiorców. Ostatecznym celem powinno być
dostarczenie treści, które są istotne dla odbiorców.



Model reklamy online, w którym reklamodawcy płacą za każdym razem, gdy użytkownik

kliknie jedną z ich reklam online. Istnieją różne rodzaje reklam PPC, ale jednym

z najczęstszych typów jest płatna reklama wyszukiwania. Reklamy te pojawiają się, gdy

ludzie szukają rzeczy online za pomocą wyszukiwarki jak Google.

PAY-PER-CLICK (PPC) OR COST-PER-CLICK 
(CPC)

To przykład płatnych 
reklam, które pojawiają

się podczas wyszukiwania 
hasła: "kursy 

marketingowe".



Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
(SEO)

SEO odnosi się do poprawy wyników niepłatnych (znanych

jako wyniki „naturalne” lub „organiczne”) i nie obejmuje

bezpośrednich odwiedzających oraz zakupu płatnego

pozycjonowania.

SEO można przeprowadzić np. poprzez edycję treści,

dodawanie treści oraz modyfikację kodu HTML

i związanego z nim kodowania, aby zarówno zwiększyć jego

znaczenie dla konkretnych słów kluczowych, jak i usunąć

bariery w działalności indeksującej wyszukiwarek.

Nawet jeśli nie 
specjalizujesz się

w marketingu cyfrowym, 
zawsze możesz sprawdzić
kilka wskazówek, które 

ułatwią wyświetlanie treści 
online dotyczących Twojej 

firmy w wynikach 
wyszukiwania.



Influencer marketing: Influencerzy to wpływowe / popularne osoby w danej 
niszy lub branży, które mogą zaprezentować Twoje produkty przed swoją
publicznością. Są to ludzie, których twoja docelowa grupa odbiorców słucha 
na co dzień. 

Teraz możesz się
zastanawiać: jak 

mogę zaangażować
influencerów, skoro 
nie mam budżetu? 

1. Spróbuj postów gościnnych dla influencerów: zaproponuj napisanie 

postu gościnnego, który będzie atrakcyjny dla ich odbiorców..

2. Przyciągnij influencerów za pomocą grupowych postów: np. zaproś ich 

do wywiadu grupowego.

3. Zaoferuj influencerom darmowe produkty lub usługi: Influencerzy

często oczekują prezentów i zniżek od firm. Możesz wysłać im swój 

produkt jako próbkę lub zaoferować bezpłatną wersję próbną swojej 

usługi.



Możesz skorzystać z influencer marketing podczas bezpośrednich 

wydarzeń organizowanych w celu promocji twoich produktów i usług. 

Możesz zorganizować warsztat z przydatnymi treściami dla 

odbiorców docelowych i skorzystać z okazji do promocji swojego 

produktu/usługi.

Przeczytaj zanim 
przejdziesz do 

następnej treści

Kilka dodatkowych uwag

Najważniejsze: Technologie mogą pomóc Ci promować Twoją ofertę, ale 

nie rozwiążą Twoich problemów.  Marketing i sprzedaż to nadal przekaz, 

wizerunek, jakość produktu i usługi oraz Twoja pasja do tego co robisz! 



4. Handel elektroniczny 
i sprzedaż detaliczna 

online



Działalność transgraniczna

Aby myśleć o swojej strategii marketingowej w skali międzynarodowej, 
należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak: 

✓ Radzenie sobie z różnicami w ustawodawstwie i regulacjach (w tym 
podatkowych) na innych rynkach

✓ Różnice kulturowe i bariery językowe

✓ Dostosowywanie produktów/usług do rynków międzynarodowych

Sprawdź notę dydaktyczną 1, 
Nastawienie na globalną
przedsiębiorczość, część

Motywacja do rozwoju biznesu 
na skalę międzynarodową, aby 
dowiedzieć się więcej na temat 
działalności międzynarodowej!

Jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty online (w swoim kraju lub za 

granicą), powinieneś znać koncepcje e-commerce i sprzedaży 
detalicznej online. 



Sprzedaż detaliczna online

- Może być dość podobny do fizycznej

sprzedaży detalicznej, ale online: klienci mogą

zobaczyć dostępne produkty/usługi, zobaczyć

ceny, zapłacić i otrzymać produkt

- Może być zrobiona za pomocą prostej strony

internetowej, strony na Facebooku lub nawet

e-maila.

- Możesz korzystać z platformy online do

reklamowania i sprzedaży swoich produktów,

ale typowe cechy tych platform są zazwyczaj

tylko te bezpośrednio związane z zakupem

i sprzedażą.

E-COMMERCE

- Korzysta z elektronicznej platformy

handlowej.

- Oferuje klientowi szeroki zakres usług

(oprócz sprzedaży produktów), takich

jak reklama, kreowanie świadomości

wśród ludzi oraz informowanie

o pojawiających się trendach.

Granica między tymi 
dwoma pojęciami może 
wydawać się rozmyta, 

ale sprzedaż detaliczna 
online jest uważana za 
nieco prostszą, podczas 

gdy e-commerce 
obejmuje dodatkowe 
usługi oprócz kupna 

i sprzedaży.



Popularne platformy e-commerce

W sieci można znaleźć kilka opcji, aby uruchomić swój sklep internetowy z pomocą kreatorów stron 

internetowych. Niektóre z nich są skierowane do nowych firm, argumentując, że mają świetnie 

wyglądający, łatwy w obsłudze sklep internetowy gotowy w mgnieniu oka.



Kroki mające na celu uruchomienie strategii sprzedaży detalicznej 
online / e-commerce:

1. Przeprowadź badania rynku w celu wybrania najbardziej korzystnego rynku docelowego, 

2. Przeanalizuj i przyjmij najbardziej odpowiednią platformę technologiczną dla swoich celów,

3. Podejmij decyzje dotyczące sposobów płatności, obsługi klienta, itp,

4. Sprawdź koszty związane z każdą opcją,

5. Wybierz najlepszą opcję dla swoich potrzeb i przygotuj kampanię reklamową i wdrożeniową.

Biorąc pod uwagę liczbę osób, które korzystają z Internetu w celu poszukiwania nowych produktów 

lub usług, należy być obecnym w Internecie, nawet jeśli tylko za pośrednictwem strony Facebook 

lub prostej strony www z informacjami kontaktowymi i krótkim opisem produktu lub usługi.



5. Strategia marketingowa



Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to zbiór celów i założeń

marketingowych połączonych w jeden

kompleksowy plan - tzw. Plan marketngowy.

Strategia marketingowa jest kluczową częścią

każdego biznesu. Pomaga ona określić, gdzie jesteś,

co chcesz osiągnąć w zakresie obecności Twojego

produktu/usługi na rynku i jak zamierzasz to zrobić.

Pamiętaj: Jeśli nie masz 
sposobu na sprzedaż

swojego 
produktu/usługi, nie 

masz biznesu!



Plan marketingowy start-upu...

✓ To rezultat skoordynowanej pracy wszystkich działów aby jak najefektywniej 
wykorzystywać zasoby.

✓ Nie musi to być ogromny, złożony dokument, ale z pewnością musi zawierać
staranną samoanalizę, która pozwoli określić miejsce startupu na rynku 
i wyznaczyć realistyczne cele.

✓ Jest niezbędnym narzędziem do zarządzania działaniami marketingowymi, dlatego 
też powinien mieć strukturę i treść, z którą można łatwo pracować.

✓ Pomaga firmom utrzymać koncentrację w trakcie rewizji ich strategii.

✓ Zazwyczaj nie obejmuje więcej niż rok, ponieważ start-upy działają w obszarze 
niepewności, więc muszą być elastyczne i otwarte na szybkie zmiany.



Twój Plan Marketingowy w 6 krokach:

1. Analiza sytuacji => opisać, gdzie jesteś na rynku, co 
oferujesz i jak porównujesz się z innymi.

2. Grupa docelowa => zrozumieć, do kogo chcesz dotrzeć.

3. Cele => określić, co chcesz osiągnąć na rynku.

4. Strategia marketingowa => określić, jaką "historię" opowiesz, 
aby osiągnąć swoje cele i jak zamierzasz to zrobić. 

5. Wdrożenie/budżet => obliczyć, ile trzeba wydać na realizację
planu działania. 

6. Ocena/Metryka => zdefiniuj jak i kiedy będziesz mierzyć
swoje wyniki.

W internecie można 
znaleźć setki szablonów 

i wskazówek 
dotyczących Planu 

Marketingowego. Nie 
istnieje jednak "jeden 

pasujący do 
wszystkich". 



Krok 1. Analiza sytuacji

Pomyśl o swoim produkcie 
lub usłudze i opisz je 

zgodnie z tymi aspektami: 

❑ Główna misja firmy i aktualna oferta produktowa 
lub usługowa. 

❑ Zalety marketingowe Twojego produktu lub usługi 
oraz wyzwania, przed którymi stoisz.

❑ Kim są Twoi główni konkurenci, jak się z nimi 
porównujesz i jakie zagrożenia stanowią dla Twojej 
oferty. 

❑ Wszelkie siły zewnętrzne, które wpłyną na Twój 
biznes w nadchodzących czasie.



Krok 2. Grupa docelowa

❑ Zidentyfikuj podstawowe dane demograficzne dotyczące Twojej grupy docelowej, 

takie jak płeć, wiek i lokalizacja.

❑ Dowiedz się, jak odnosić się do swoich odbiorców: przeanalizuj ich osobowość i/lub 

zachowania zakupowe. Co mają ze sobą wspólnego?

❑ Dowiedz się, gdzie są ci ludzie. Gdzie możesz do nich dotrzeć?

❑ Pomyśl, dzięki jakiej taktyce i kanałach można dotrzeć do tych ludzi, w miejscach 

w których można ich znaleźć.

❑ Spróbuj określić, jakie działania marketingowe mogłyby zostać wykorzystane, aby 

dotrzeć do właściwych osób, we właściwych miejscach, we właściwym czasie?



Krok 3. Cele

❑ Wymień cele marketingowe swojej firmy na 

nadchodzący rok. 

❑ Uczyń swoje cele realistycznymi i wymiernymi, abyś

mógł łatwo ocenić swoje wyniki.. 

Nie stawiaj czegoś niesprecyzowanego jak: "Zwiększyć

sprzedaż produktu A"; 

Zdefiniuj konkretne cele, takie jak: "Zwiększenie 

sprzedaży produktu A o 10% w I semestrze i o 15% w II 

semestrze."

Twoje cele mogą sięgać od 
maksymalizacji zysków po 

redefiniowanie konkretnego 
rynku. Każdy cel będzie wymagał

innej strategii marketingowej 
i będzie oceniany na innych 

warunkach. Określ cele 
ilościowe, a następnie zrewiduj 
swoje strategie, jeśli nie zostaną

one osiągnięte. 



Krok 4. Strategia marketingowa – Marketing Mix

Biorąc pod uwagę informacje zebrane w poprzednich krokach, masz teraz 

możliwości by zdefiniować swój Marketing Mix. 

4 C 4 P Dlaczego?

Rozwiązania dla 
klientów

Produkt Klienci chcą kupić wartość lub rozwiązanie dla swojego 
problemu

Koszt klienta Cena Klienci chcą znać całkowity koszt nabycia, użytkowania 
i zbycia produktu.

Wygoda Dystrybucja Klienci chcą, aby produkty i usługi były tak wygodne 
w zakupie, jak to tylko możliwe

Komunikacja Promocja Klienci chcą dwukierunkowej komunikacji z firmami, 
które produkują produkt.

Pamiętasz 4 P i 4 C? 
W obu przypadkach 
omawiasz główne 

aspekty marketingowe, 
tylko z innej 
perspektywy...

brzmi lepiej niż
ponieważ…



Krok 4. Strategia marketingowa – Marketing Mix

różnorodność, jakość, wygląd, 
cechy, marka, opakowanie, usługi

cena, rabaty, dodatki, okres 
płatności, warunki kredytowe

kanały, zasięg, asortymenty, 
lokalizacje, transport, logistyka

reklama, sprzedaż osobista, 
promocja sprzedaży, public 
relations

Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę w celu zdefiniowania każdego składnika 

Marketingu mix (4C lub 4 P)?



Krok 4. Strategia marketingowa – Praktyczne wskazówki od 
najlepszych

✓ Weź pod uwagę różne kanały: aby rozpowszechnić informacje 

o twojej marce: Sieci biznesowe, kontakty osobiste, 

międzynarodowe konferencje, wydarzenia, itp. 

✓ Zbuduj sieć kontaktów: szczególnie dla małych firm opinie ludzi są

jedną z najpotężniejszych form reklamy - ludzie dokonują zakupów 

w oparciu o zaufanie i wiarygodność.

✓ Poproś o opinię: przejrzystość jest bardzo ważną cechą, zwłaszcza 

w przypadku start-upów, nawet jeśli coś pójdzie nie tak. Prośba 

o opinie to świetny sposób na poznanie osobowości swoich klientów, 

ich zadowolenia, dzięki czemu można na niej budować przyszłość.

Wielu przedsiębiorców 
i doświadczonych 

marketerów lubi dzielić się
swoimi doświadczeniami 

i przydatnymi 
wskazówkami. Oto kilka 

propozycji działań
i strategii marketingowych



Krok 4. Strategia marketingowa – Praktyczne wskazówki od 
najlepszych

✓ Rozważ pisanie artykułów, które piszesz: Napisz bezpłatny artykuł zawierający kilka 

linków do swojej strony internetowej.

✓ Rozważ joint venture: Jeśli masz produkt lub usługę, a nie masz rynku, to może 

chcesz znaleźć kogoś, kto ma rynek, ale nie ma Twojego produktu lub usługi. 

W takiej sytuacji możesz pracować razem i podzielić zysk.

✓ Korzystanie z narzędzi marketingu cyfrowego: Ważne jest, aby przyjrzeć się lokalnej 

społeczności, aby zobaczyć, gdzie można skorzystać z tych rozwiązań, nie zapomnij 

o marketingu treści, influencerach i innych technikach, które mogą być

wykorzystane w Internecie!



Tylko dlatego, że nie 
możesz pozwolić sobie 

na duże wydatki na 
marketing, nie 

oznacza to, że nie 
powinno się ustalać

budżetu. 

Przykład: jeśli planujesz 
wystawiać się na trzech 

targach, uwzględnij koszty 
uczestnictwa w nich, 

przygotuj swoje stoisko 
i materiały marketingowe. 
Jeśli uważasz, że jest to zbyt 
kosztowne, wróć i dostosuj 

działania, aby osiągnąć
przystępny budżet.

❑ Stwórz budżet w oparciu o to, co według Ciebie 

możesz wydać bez narażania się na kryzys finansowy, 

który będzie miał wpływ na inne obszary Twojej 

działalności. 

❑ Opracujcie krótki opis kosztów związanych z każdą

z waszych taktyk.

❑ Priorytetuj jedną lub dwie strategie marketingowe, 

które Twoim zdaniem mogą być najbardziej opłacalne 

(nawet jeśli jest to niewielki zwrot).

Krok 5. Budżet i wdrożenie



Step 6. Ocena i metryka

❑ Zdefiniuj, jak będziesz mierzyć wpływ każdego działania: Zdefiniuj sposób zbierania 

danych, najlepiej w sposób umożliwiający powiązanie każdego działania 

marketingowego z wymiernym rezultatem. Pomyśl też: co chcesz zmierzyć? 

❑ Testuj i oceniaj każdy kanał: Nawet przy pomocy tanich narzędzi marketingowych 

możesz zbierać cenne dane, w tym informacje o każdej osobie, z którą miałeś kontakt, 

sposobach kontaktowania się z nią w przyszłości, jej zainteresowaniach i reakcji na 

Twój produkt lub usługę. 

❑ Dostosuj, poprawiaj: Nie zostawiaj swoich danych w szufladzie! Wykorzystaj je, aby 

następnym razem osiągnąć lepsze wyniki i dowiedzieć się, które strategie 

marketingowe są korzystne i warto je powtórzać w przyszłości.



Ćwiczenia 
praktyczne



1. Zidentyfikuj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe:

a) Mimo że kreatywność jest bardzo ważna dla wszystkich obszarów działalności 
gospodarczej, powinniśmy zawsze podążać za tym, co zaplanowaliśmy.

b) Ogólnie rzecz biorąc, w marketingu chodzi o zarabianie pieniędzy.

c) Tylko dlatego, że niektóre praktyki marketingowe działają na rzecz firm o ustalonej 
pozycji, nie oznacza to, że będą one działać na rzecz start-upów. 

d) Handel detaliczny online i e-commerce oznaczają dokładnie to samo.

e) Przy opracowywaniu Planu Marketingowego zdefiniowane cele powinny być
realistyczne, wymierne i konkretne. 



2. Uzupełnij poniższe zdania:

a) Marketing ----------- może pomóc nam mieć różne perspektywy i rozwijać naszą sieć.

a) Plan marketingowy start-upu zazwyczaj obejmuje okres  -----------, ponieważ start-upy
borykają się z niepewnością.

a) Marketing -------- skupia się na tym, aby ludzie chcieli zdobyć wiedzę o czymś, a nie 
być zalewani przez reklamy.

a) Nawet jeśli nie planujemy wydawać dużo pieniędzy, zawsze powinniśmy ustalić ------

-----.

a) Bardzo dobrym sposobem pomiaru wydajności jest użycie narzędzi -------------.



Scenariusz gry
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Prawda czy Fałsz
F – Z uwagi na dużą zmienność należy być w stanie w razie potrzeby szybko zmieniać
plany, pozytywnie reagować na nowe sytuacje i podejmować nowe wyzwania. Zdolność
adaptacji idzie w parze z kreatywnością. 
F – Marketing polega na odkrywaniu, tworzeniu, pobudzaniu i zaspokajaniu potrzeb 
klientów. Jest to znacznie szerszy proces, który obejmuje myślenie o biznesie jako całości.
P
F – Granica między handlem detalicznym online i e-commerce może być rozmyta, ale 
handel detaliczny online jest uważany za prostszy, podczas gdy e-commerce obejmuje 
dodatkowe usługi poza zakupem i sprzedażą.
P
Uzupełnij zdania
współpracy
1 roku
treści
budżet
analitycznych


