
Trójka najlepszych 
przyjaciół
Najlepsi przyjaciele, z którymi lu-

bię spędzać czas, a szczególnie piątkowe 
wieczory… oczywiście z przymrużeniem 
oka, ponieważ tak naprawdę każdy z nich 
jest wielką marką. Paradoksalnie, część 
moich najlepszych artykułów powstało 
właśnie w ich towarzystwie. Być może ich 
obecność wpłynęła na poluzowanie cia-
snych więzów krępujących mnie i niepo-
zwalających na łamanie zasad wzorcowego 
układu artykułu o poważnej, merytorycz-
nej treści. Nadal wierzę, że nie ma to nic 
wspólnego z moim podejściem do zakazów, 
zwykle niczym charakterny kot czesany pod 
włos, zamiast zgodzić się z nakazem, trak-
tuję go jak wyzwanie. 

Każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela. 
Było dwóch takich, co ukradli księżyc, 
Bolek miał Lolka, Romek i Tomek – 
Atomka, a pierwszy lot odbyli bracia 
Wright. Moi przyjaciele to Jakub, Jacek 
i Jan – jeśli jesteś koneserem dobrych 
trunków, też możesz ich znać.

Co więcej, Jim, Jack czy Johny nie są o sie-
bie zazdrośni. Doskonale rozumieją, 
że na każdego z nich przyjdzie czas i miej-
sce, by znów się spotkać. Po prostu nie jest 
naturalne dla ludzkiej egzystencji monoton-
ne podejście, by każdego dnia jeść tego 
samego kotleta. Mimo to każdy z nich wie 
o mojej obecności, widzi mnie za pomocą 
swoich wyszukiwarek, konkursów, a nawet 
bezpośredniego kontaktu, w którym walczy 
o moje względy wartościowymi prezenta-
mi. Jim pojawił się niedawno w nagrodę 
za wzięcie udziału w konkursie i chociaż 
była go tak naprawdę tylko połowa, to do-
niósł eleganckie szklanki. Oryginalność Jac-
ka sprawia, że zdobi moją łazienkę, prze-
chowując w sobie szampon, a Johny, to już 
historia na zupełnie inny artykuł. 

Produkt przyjacielem klienta
W przypadku branży FMCG każdy konsument 
powinien przestrzegać zasad i proporcji ży-
wieniowych, tak by jednocześnie dostarczać 
wartościowych składników swojemu organi-
zmowi i nie obciążać go zanadto niektórymi 
z nich, nadwyrężając tym samym ludzkie cia-
ło. Mimo to każdy producent marzy o tym, aby 
jego produkt stał się przyjacielem konsumen-
ta, a nawet, aby klient został jego wiernym 
fanem. Za pomocą metod marketingowych 
dąży do stworzenia silnej więzi, dzięki której 
stanie się on ważny dla klientów. 
Wierny fan to znacznie więcej niż zwykły kon-
sument wychodzący ze sklepu z produktem. 
Taka osoba to ktoś, kto celebruje i docenia 
cechy oraz charakterystykę produktu, odnaj-
dując w nim o wiele więcej, niż może za-
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oferować konkurencja. Nie zawsze musi być 
to sam produkt. Zdarza się, że za jego zale-
tami stoją inne bodźce, jak elementy emocjo-
nalne związane z nim lub samo postrzeganie 
produktu przez ogół społeczeństwa. Wierny 
fan to ktoś, kto zawsze przyjdzie na pizzę, 
oferowaną przez twoją pizzerię, nawet mimo 
podwyższonego cholesterolu i otyłości. 
Fan to ktoś, kto regularnie kupuje słodycze 
i pączki właśnie w twojej cukierni, zamiast 
czekoladę w supermarkecie obok. Jeśli więc 
twoi klienci korzystają z produktów w niepra-
widłowych proporcjach, mimo że ich nadmiar 
może doprowadzić do poważnych dolegliwo-
ści i chorób, wiedz, że masz swoich fanów. 

Ugryzione jabłko
Firma Apple jest świetnym i popularnym 
przykładem, ponieważ ma rzeszę swoich 
wyznawców, mimo że ich produkty nie 
są już tak innowacyjne jak za czasów Ste-
ve’a Jobsa. Mimo powolnego przejmowania 
rynku oprogramowania przez system An-
droid badania konsumenckie wykorzystu-
jące nowoczesną technologię, analizujące 
ludzkie emocje, wykazały pewną nieprawi-

powodu powstają memy takie jak ten, w któ-
rym właściciele samochodu marki Mercedes 
wiedzą, że Hektor to mitologiczna postać, 
podczas gdy właściciele samochodów mar-
ki  Volkswagen uważają, że „hektor” to pole 
za domem. Warto więc zadać sobie pytanie, 
którym z nich są twoi klienci, korzystający nie 
tyle z konkretnego produktu marki, co z niej 
samej, a także z jakiego powodu się z nią 
związali. �

dłowość. Okazało się, że konsumenci użyt-
kujący oprogramowanie, które przejmuje 
rynek, nie są związani z nim w emocjonal-
ny sposób, a decyzje zakupowe podejmują 
na podstawie innych czynników, jak cena, 
dostępność czy łatwość użytkowania. 
W przypadku firmy Apple część konsumen-
tów wykazała głęboką emocjonalną więź. Jej 
produkty nie różnią się diametralnie od oferty 
przygotowanej przez konkurentów. Odróżnia 
je jedynie historia, marketing oraz osobowość, 
która kojarzona jest z jej twórcą. Wiedza 
ta w połączeniu z odpowiednimi działania-
mi marketingowymi może stanowić poważną 
przewagę rynkową, czego najlepszym dowo-
dem jest poszukiwanie następcy Steve’a Job-
sa, człowieka o takim temperamencie, który 
nada produktom firmy głębszy sens.

Produkt a społeczność
Budowanie społeczności konsumentów, z któ-
rymi firma utrzymuje stały kontakt, podtrzy-
mując relacje, to ważny aspekt marketingu, 
który w dzisiejszych czasach opiera się zarów-
no na wartości i cechach produktu, jak i po-
zostałych bodźcach emocjonalnych. Nie bez 
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