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Synopsis. Przedstawiono wp³yw p³ci na zachowania konsumentów na rynku. Na�wietlono problematykê oddzia-
³ywania narzêdzi marketingowych na zachowania konsumentów w zale¿no�ci od p³ci.

Wstêp
Problematyka p³ci stanowi temat dyskusji naukowych, spo³ecznych i politycznych. Dziêki w³a-

�ciwo�ciom ludzkich umys³ów oraz wp³ywowi ró¿nych czynników, takich jak: mechanizmy kultury
masowej, nieustannie dokonywany jest podzia³ �wiata na kobiecy i mêski. Moir i Jessel  [1998] w
ksi¹¿ce zatytu³owanej �P³eæ mózgu� twierdz¹, ¿e mózg bêd¹cy najistotniejszym narz¹dem ludzkich
dzia³añ i emocji, jest te¿ elementem definitywnie odró¿niaj¹cym obie p³cie. Odmienna konstrukcja
mózgu poci¹ga za sob¹ ró¿ne przetwarzanie docieraj¹cych do niego informacji, co w rezultacie
objawia siê zró¿nicowanym zachowaniem oraz preferencjami kobiet i mê¿czyzn. Z tego wzglêdu
interesuj¹ce jest na�wietlenie tematu dotycz¹cego wp³ywu p³ci na zachowania rynkowe konsu-
mentów.

Materia³y i metodyka badañ
W badaniach wykorzystano literaturê przedmiotu dotycz¹c¹ wp³ywu p³ci na zachowania konsu-

mentów na rynku oraz oddzia³ywania narzêdzi marketingowych na zachowania kobiet i mê¿czyzn.
Jednocze�nie wykorzystanoa wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych na próbie 200 losowo
wybranych konsumentów, w proporcjonalnej liczbie kobiet i mê¿czyzn. Badania przeprowadzono w
Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu (KPEFPiM) SGGW w 2010  r.

P³eæ a decyzje zakupu
Wielu autorów zauwa¿a, ¿e kobiety s¹ obecnie du¿¹ si³¹ ekonomiczn¹. Przyk³adowo, w Stanach

Zjednoczonych s¹ one odpowiedzialne za 80-85% podejmowanych decyzji nabywczych, a w kra-
jach rozwiniêtych kontrybuuj¹ w ponad 40% PKB.  Transakcje, których dokonuj¹ kobiety dotycz¹
nie tylko tradycyjnie damskich produktów, ale np. Amerykanki partycypuj¹ w zakupie 60% samo-
chodów, 51% sprzêtu elektronicznego, 80% produktów ochrony zdrowia, 92% ofert wyjazdów
wakacyjnych [Crush 2004, Le Pla 2008, Donaldson 2004, Stevens 2008]. Ponadto, wed³ug brytyj-
skich badañ blisko po³owa kobiet (48%) nie ma oporów, ¿eby samotnie je�dziæ na wakacje, jadaæ
samotnie w restauracjach (64%), chodziæ do kina (51%) [Anonymous 2005]. Kobiety przewy¿szaj¹
mê¿czyzn wykszta³ceniem, w wielu krajach s¹ w³a�cicielkami ponad po³owy przedsiêbiorstw [Ste-
vens 2008]. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w anglojêzycznej literaturze nosi
nazwy: �femonomics� b¹d� �womenomics�. Termin ten oznacza wp³yw kobiet na ekonomiê �wia-
tow¹, rewolucjê postêpuj¹c¹ w gospodarce, która jest wynikiem wzrastaj¹cej si³y ekonomicznej
kobiet. Popularny staje siê tak¿e w �wiecie marketingu termin: �She Marketing� i �She Selling�,
który oznacza zintegrowane podej�cie do marketingu skierowanego do kobiet. Zgodnie z podej-
�ciem, które reprezentowane jest przez ww. pojêcia, kobiety s¹ trzema konsumentami w  jednej
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osobie: kupuj¹ dla siebie, dla swojej rodziny i coraz czê�ciej dla swojej firmy. Implikacj¹ tego faktu
jest rosn¹ce zapotrzebowanie nie tylko na produkty adresowane do kobiet, które spe³niaj¹ czêsto
ich wysublimowane oczekiwania, ale co wa¿niejsze w wielu przypadkach konieczno�æ radykalnej
zmiany podej�cia przez firmy do procesu sprzeda¿y dla kobiet.

Istniej¹cy w przesz³o�ci podzia³ ról, gdzie kobieta pozostawa³a w domu, opiekowa³a siê dzieæmi
i mê¿em, a mê¿czyzna utrzymywa³ rodzinê, jest ju¿ czêsto jedynie stereotypem, a we wspó³czesnym
�wiecie dobrze widziana jest ró¿norodno�æ. Wed³ug rezultatów badañ Hofstede istniej¹ kultury
mêskie i kultury ¿eñskie. Mêsko�æ to cecha spo³eczeñstw, w których role spo³eczne zwi¹zane z
p³ci¹ s¹ jasno okre�lone (np. Japonia, Wêgry, Austria). Od mê¿czyzn oczekuje siê asertywno�ci,
nakierowania na sukces, natomiast od kobiet skromno�ci, czu³o�ci i troskliwo�ci o jako�æ ¿ycia.
Zadania ka¿dej p³ci wpajane s¹ od dzieciñstwa. Du¿y wp³yw kobiet charakteryzuje te spo³eczeñ-
stwa (np. Szwecja, Norwegia, Holandia), w których role spo³eczne obu p³ci wzajemnie siê przeni-
kaj¹, tzn. zarówno od mê¿czyzn, jak i od kobiet oczekuje siê troskliwo�ci oraz dbania o jako�æ ¿ycia.
Najwa¿niejsz¹ warto�ci¹ s¹ tu dobre relacje miêdzyludzkie, a sprawy duchowe i bytowe s¹ przed-
miotem troski dla obojga partnerów [www.geert-hofstede.com].

W wielu kulturach, typowo mêskich, nastêpuje odchodzenie od sztywnego podzia³u zadañ w
spo³eczeñstwie ze wzglêdu na p³eæ. Coraz wiêcej kobiet pracuje poza domem, a dotychczas obowi¹-
zuj¹cy jedynie kobiety urlop macierzyñski przyznawany jest równie¿ mê¿czyznom [Goodman 2001].
Dlatego te¿, czêsto specjali�ci rynkowi zadaj¹ sobie pytanie, czy podczas kreowania narzêdzi marke-
tingowych, s³u¿¹cych zwiêkszeniu sprzeda¿y konkretnych kategorii produktów, nale¿y uwzglêdniæ
przedstawicieli obu p³ci, czy te¿ tylko jednej wybranej.

Badania przeprowadzone w KPEFPiM pokazuj¹, ¿e kobiety chêtniej robi¹ zakupy (41%) ni¿ panowie
(33%). Dla 33% kobiet zakupy kojarz¹ siê z  przyjemn¹, poprawiaj¹ca nastrój i relaksuj¹c¹ czynno�ci¹
(tylko 9% mê¿czyzn ma takie zdanie), a kolejne 20% traktuje zakupy jako formê spêdzania wolnego
czasu. Przeciwnie jest w przypadku 79% mê¿czyzn, dla których zakupy s¹ po prostu obowi¹zkiem lub
konieczno�ci¹. Ponadto, kobiety (33% w stosunku do 23% mê¿czyzn) czê�ciej przyznaj¹, ¿e wk³adaj¹ do
koszyka, zarówno produkty potrzebne, jak i te, które im siê spodoba³y podczas robienia zakupów.

Przeprowadzone badania pokaza³y, i¿ p³eæ ró¿nicuje zachowania nabywcze konsumentów w zale¿-
no�ci od kategorii produktów przez nich kupowanych np. w przypadku produktów przeznaczonych
wy³¹cznie dla okre�lonej p³ci, np. ubrania, �rodki higieny, niektórych leków. Rola kobiet w sferze kon-
sumpcji w pewnym stopniu stanowi przed³u¿enie stereotypowego podzia³u ról, w którym kobiety
dominuj¹ w dziedzinie zakupów ww. produktów (nawet je�li przeznaczone s¹ dla mê¿czyzny), a tak¿e
¿ywno�ci i �rodków czysto�ci, za� mê¿czy�ni odnajduj¹ siê w zakupach dóbr, które wymagaj¹ wiêkszej
odpowiedzialno�ci decyzyjnej i s¹ dro¿sze, czyli takie jak: alkohole, samochody i sprzêt RTV i AGD.
[Nowalska 2007,  www.pentor.pl]. Drugi przypadek ma miejsce wówczas, gdy zarówno kobiety i mê¿-
czy�ni w zbli¿ony sposób podejmuj¹ decyzje odno�nie zakupu i u¿ytkowania produktów, ale z ró¿nych
punktów widzenia postrzegaj¹ i oceniaj¹ potencjalnie nabywany towar. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ sytu-
acja budowy i remontu domu, w której kobiety skupiaj¹ siê nad wykoñczeniem i dekoracj¹ wnêtrz,
uwagê mê¿czyzn natomiast przyci¹ga techniczna i finansowa strona przedsiêwziêcia [www.pentor.pl].

Z  badañ przeprowadzonych w KPEFPiM, wynika ¿e w opinii  kobiet, to one s¹ decydentkami nie
tylko w wyborze produktów tradycyjnie im przypisanych (¿ywno�æ i �rodki czysto�ci), ale tak¿e w
innych przypadkach decyzja podejmowana jest wspólnie b¹d� przez nie same (tylko w przypadku
samochodów decyzjê podejmuje czê�ciej mê¿czyzna ni¿ kobieta). Odpowiedzi mê¿czyzn wyra�niej
wskazuj¹ na ci¹g³e funkcjonowanie stereotypów dotycz¹cych p³ci w zakresie podejmowania decyzji
w konkretnych kategoriach produktów i pokazuj¹, ¿e w przypadku wyboru samochodu, sprzêtu RTV
i AGD oraz produktów finansowych decyzja jest wspólna lub podejmuj¹ j¹ mê¿czy�ni.

P³eæ a cena
Underhill [2001] twierdzi i¿ ignorowanie przez mê¿czyzn metek z cenami jest spowodowane

chêci¹ udowodnienia swojej mêsko�ci, przez co czuj¹ siê bardziej dowarto�ciowani w przeciwieñ-
stwie do kobiet, dla których cena czêsto ogranicza dokonanie zakupu.  Kowalczuk [2008] na pod-
stawie wyników badañ nad determinantami wyboru produktów ¿ywno�ciowych wskazuje, ¿e cena
w porównaniu z innymi przes³ankami, odgrywa wiêksz¹ rolê dla kobiet ni¿ dla mê¿czyzn. Jednak¿e
badania przeprowadzone w KPEFPiM  wskazuj¹, ¿e tylko w nieznacznie wiêkszym stopniu kobiety
przywi¹zuj¹ uwagê do ceny ani¿eli mê¿czy�ni.
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P³eæ a marka
Grohmann [2009] zauwa¿a  i¿ obecnie pal¹c¹ kwesti¹ jest przeprowadzenie badañ w zakresie

kreowania i zarz¹dzania osobowo�ci¹ marki w kontek�cie p³ci marki. Strategie pozycjonowania marki
czêsto wi¹¿¹ markê z cechami mêskimi b¹d� ¿eñskimi. Wybór p³ci marki przez kreowanie jej jako
mêskiej, b¹d� ¿eñskiej jest tu wa¿n¹ decyzj¹ firmy, poniewa¿ konsument kojarzy markê z cechami
ludzkiej osobowo�ci i postrzega j¹ czêsto jako sposób na wyra¿enie siebie, tak¿e w kontek�cie p³ci.
P³eæ marki mo¿e efektywnie wp³ywaæ na pozytywny odd�wiêk (w postaci intencji zakupu) ze strony
konsumenta w przypadku, gdy pozostaje ona w zgodzie z jego w³asn¹ to¿samo�ci¹ p³ciow¹. Jest to
kwestia szczególnie istotna w przypadku zarz¹dzania markami produktów higieny osobistej, ubrañ
czy us³ug, ale mo¿e te¿ mieæ znaczenie np. w przypadku marki pasty do zêbów.

Rezultaty wcze�niejszych badañ sugeruj¹, ¿e mê¿czy�ni w zachowaniach nabywczych na ryn-
ku ¿ywno�ci wiêksz¹ uwagê przywi¹zuj¹ do marki ni¿ kobiety, dla których priorytetem s¹ cechy
organoleptyczne produktów ¿ywno�ciowych (ogólny wygl¹d, zapach, konsystencja). Kobiety
ponadto, w wiêkszym stopniu kupuj¹ okre�lony produkt, ale ró¿nych marek, co  mo¿e byæ rezulta-
tem wiêkszej podatno�ci na inne, a g³ównie cenowe formy zwiêkszenia sprzeda¿y [Grzybowska,
Juchniewicz 2005, Gutkowska, Ozimek 2005]. Badania przeprowadzone w KPEFPiM nie wskaza³y
na istnienie widocznych ró¿nic w znaczeniu marki przy wyborze produktów spo¿ywczych w zale¿-
no�ci od p³ci respondentów.

Interesuj¹ca jest te¿ kwestia lojalno�ci konsumentów w zale¿no�ci od p³ci klienta wobec firm,
organizacji i indywidualnych dostarczycieli us³ug. Menlyk [2007] w swoich badaniach wskazuje,
¿e kobiety czê�ciej ni¿ mê¿czy�ni pozostaj¹ lojalne w stosunku do indywidualnych dostarczycieli
us³ugi, takich jak np.: fryzjerzy, kosmetyczki, osobi�ci trenerzy i doradcy bankowi, nawet gdy
zmieni¹ miejsce pracy. Mê¿czy�ni  natomiast s¹ bardziej ni¿ kobiety lojalni wobec firm  i organizacji,
które ju¿ poznali i oceniaj¹ pozytywnie [Boyte 2007].

P³eæ a przekaz marketingowy
Jeszcze kilka lat temu wiele firm ponosi³o pora¿kê w kontaktach z wybranym segmentem, ponie-

wa¿ nie potrafi³o zrozumieæ, ¿e kobiety i mê¿czy�ni reaguj¹ na otrzyman¹ informacjê w kompletnie
odmienny sposób [Anonymous 1998]. Obecnie czê�æ przedsiêbiorstw opanowa³o sztukê przekazu
reklamowego, który skutecznie oddzia³uje na kobiety albo na mê¿czyzn i te firmy maj¹ realne
mo¿liwo�ci rozwoju i pozyskania przewagi konkurencyjnej na rynku [Gray, Cyr 1995].

W zale¿no�ci od p³ci postrzeganie i odbiór przekazu marketingowego, np. reklamy wynika z
odmiennego sposobu przetwarzania informacji na temat reklamowanych produktów. Mê¿czy�ni
maj¹ tendencje do u¿ywania jêzyka, aby przekazaæ dane i fakty, podczas gdy kobiety u¿ywaj¹ go,
aby nawi¹zaæ i zbudowaæ relacje i dlatego te¿ inaczej obie p³cie reaguj¹ na przekaz reklamowy
[Stevens 2006].  Mê¿czy�ni wol¹, gdy przekazywanym danym towarzysz¹ graficzne obrazy pod-
czas, gdy dla kobiet wa¿ny jest ton i zawarto�æ informacji [Anonymous 1998]. Cze�æ firm projektuje
przekaz uwzglêdniaj¹c ró¿nice p³ci � s³ownictwo o nieco bardziej emocjonalnym charakterze jest
zawarte w przekazie skierowanym do kobiet, podczas  gdy do mê¿czyzn trafiaj¹ z bardziej racjonal-
nym przekazem [Crush 2004]. Wielu autorów [Crush 2004, Donaldson 2004, Le Pla 2008] zauwa¿a,
¿e kobiety czêsto nie maj¹ poczucia, ¿e przekaz marketingowy jest skierowany wprost do nich.
Stwierdzaj¹, ¿e istniej¹ du¿e ró¿nice pomiêdzy tym, jak postrzegaj¹ siebie i swoje potrzeby kobiety,
a tym w jaki sposób marketerzy próbuj¹ nawi¹zaæ z nimi kontakt. Le Pla [2008] konstatuje, ¿e
pomimo ogromnej ekonomicznej si³y jak¹ dysponuj¹ kobiety, wielu reklamodawców kieruje swój
przekaz marketingowy, odwo³uj¹cy siê tylko do mê¿czyzn.

Ponadto, firmy powinny zwróciæ uwagê, ¿e kobiety entuzjastycznie wspó³dzia³aj¹ i s¹ chêtne
do dzielenia siê swoimi opiniami i sugestiami nt. produktów z takim marketerem, który pragnie z ich
strony odzewu on-line. Interaktywna promocja i reklama rozwija silniejsze wiêzi pomiêdzy firm¹ a
konsumentem i kobiety, które uczestnicz¹ w takiej interakcji, czêsto staj¹ siê �ród³em ustnych
rekomendacji. Kobiety s¹ bardziej otwarte na przekaz marketingowy, ale z drugiej strony szybciej
ni¿ mê¿czy�ni odrzucaj¹ go je�li przekaz postrzegaj¹ negatywnie. Tak¿e s¹ bardziej sk³onne ni¿
mê¿czy�ni do zainwestowania swego czasu, aby wys³uchaæ uwa¿nie co firma chce im przekazaæ, ale
b³yskawicznie rozpoznaj¹, czy s¹ traktowane z nale¿yt¹ powag¹ i czy firma ma zamiar spe³niæ ich
potrzeby. Je�li firma zawiedzie ich zaufanie, traci na zawsze klientkê [Mayer 2005].
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Wp³yw reklamy na przedstawicieli obu p³ci jest odmienny, mê¿czy�ni pragn¹ wiedzieæ, jak
oferowany towar dzia³a, dlatego te¿ skierowana do nich reklama powinna zawieraæ szybk¹ wymia-
nê informacji. Mê¿czy�ni preferuj¹ czasopisma oraz gazety zawieraj¹ce ogólne wiadomo�ci oraz
czasopisma-poradniki. Wed³ug Crusha [2004] kobiety i mê¿czy�ni preferuj¹ inne kana³y marketin-
gowe przekazu � mê¿czy�ni wol¹ internet i telefon, a kobiety sms i e-mail.

Znaczna liczba reklamowanych produktów przedstawia cechy kojarzone jednoznacznie z p³ci¹
[Jachnis, Terelak 2002]. Generalnie role mêskie kojarz¹ siê z dominacj¹, wspó³zawodnictwem, przy-
god¹, za� kobiece z uleg³o�ci¹, emocjonalno�ci¹, estetyk¹ i wspó³prac¹. Mê¿czy�ni w ocenie pro-
duktów wykorzystuj¹ wszystkie informacje, natomiast kobiety odznaczaj¹ siê wiêksz¹ selektywno-
�ci¹, a swoje spostrze¿enia dotycz¹ce produktu z regu³y opieraj¹ na niektórych informacjach.

Rezultaty badañ KPEFPiM wskazuj¹, ¿e kobiety odznaczaj¹ siê wiêksz¹ akceptacj¹ reklam, g³ów-
nie tych po�wiêconych produktom ¿ywno�ciowym. Prawdopodobnie jest to powodowane faktem,
¿e wiêkszo�æ przekazów reklamowych jest kierowania do p³ci kobiecej jako dominatorek w tej sferze
konsumpcji. Wp³yw reklamy w przypadku kobiet widoczny jest przy zakupach s³odyczy i wyrobów
mleczarskich, natomiast mê¿czy�ni ulegaj¹ reklamie nabywaj¹c napoje gazowane i u¿ywki. Ponadto,
kobiety czê�ciej zwracaj¹ uwagê na reklamê telewizyjn¹, prasow¹ oraz bilbordy, plakaty, mê¿czy�ni
natomiast czê�ciej preferuj¹ przekaz reklamowy p³yn¹cy z ulotki reklamowej, internetu  i radia.

P³eæ a innowacje
Kobiety s¹ bardziej sk³onne do zakupu innowacyjnych produktów ¿ywno�ciowych ni¿ mê¿czy�ni.

Szczególnie istotna jest dla nich atrakcyjna innowacyjno�æ opakowania, wygoda u¿ycia produktu, a
ponadto wykorzystanie w procesie produkcji surowców ekologicznych, a tak¿e etniczny rodowód
nowych produktów. Mê¿czy�ni przywi¹zuj¹ uwagê do funkcjonalno�ci opakowania, innowacyjnego
sk³adu oraz zastosowania najnowszych technologii w procesie produkcyjnym. Cech¹ oczekiwan¹ przez
mê¿czyzn jest pe³na innowacyjno�æ, a wiêc brak odpowiedników na rynku, dla kobiet za� nowe produk-
ty to przede wszystkim modyfikacje ju¿ istniej¹cych wyrobów [badania KPEFPiM, Kowalczuk 2008].
Wed³ug Kowalczuk [2008] wykorzystanie surowców genetycznie modyfikowanych w procesie produk-
cji nowej ¿ywno�ci nie zosta³o uznane jako po¿¹dane, zarówno dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn. Wy¿szy
jednak poziom akceptacji tej cechy odnotowano w przypadku p³ci mêskiej, za� wed³ug badañ KPEFPiM,
to kobiety s¹ szybciej sk³onne zaakceptowaæ genetyczn¹ modyfikacjê (7 kobiet i tylko 1 mê¿czyzna).

P³eæ  a interent
Internet staje siê g³ównym medium nabywania dóbr i us³ug [Boyte 2008]. Proporcja kobiet i mê¿czyzn

korzystaj¹cych z internetu jest podobna, jednak¿e wiele stron internetowych zdominowanych jest przez
jedn¹ p³eæ [Boyte 2007]. P³eæ warunkuje sposób korzystania ze stron www. Kobiety przewa¿aj¹ w takich
kategoriach jak: serwisy o modzie, zdrowiu, urodzie, kulturze, i dzieciach oraz  internetowe magazyny
kobiece. S¹ one aktywniejsze w komunikowaniu siê z innymi u¿ytkownikami sieci przez fora, komunikatory
i pocztê. Mê¿czy�ni natomiast po�wiêcaj¹ du¿o czasu stronom internetowym o tematyce motoryzacyjnej,
technologicznej, sportowej, finansowej i erotycznej. Mê¿czy�ni czê�ciej odwiedzaj¹ serwisy aukcyjne.
Pomimo braku dysproporcji korzystaniu z internetu przez mê¿czyzn i kobiety, wystêpuj¹ ró¿nice w po-
szczególnych przedzia³ach wiekowych. Mê¿czy�ni wyra�nie dominuj¹ w starszych grupach wiekowych,
zw³aszcza osób maj¹cych ponad 35 lat. Przewaga kobiet zaznacza siê w grupie u¿ytkowników w przedziale
15-24 lata i stanowi¹ one a¿ 56% osób korzystaj¹cych z sieci [Kaznowski 2008]. W �rodowisku kobiet,
internet jest najszybciej rozwijaj¹cym siê medium. Prognozy opublikowane przez European Interactive
Advertising Association (EIAA) przewiduj¹, ¿e europejskie kobiety w nied³ugim czasie bêd¹ spêdzaæ
wiêcej czasu w internecie ni¿ mê¿czy�ni. Wzrastaj¹ca rola internetu dla wspó³czesnych kobiet zwi¹zana jest
z ich dzisiejszym stylem ¿ycia. Internet umo¿liwia dzielenie siê w³asnymi opiniami i pogl¹dami za po�rednic-
twem blogów i sprawniejsze komunikowanie siê dziêki internetowym komunikatorom oraz oszczêdzanie
czasu przez dokonywanie zakupów online. Najliczniejsz¹ grupê u¿ytkowniczek sieci stanowi¹ kobiety
m³ode, czynne zawodowo, b¹d� wychowuj¹ce dzieci [Marketing Week 2006].

Boyte [2008] przeanalizowa³ zakupy robione w sieci podczas okresu �wi¹tecznego i zauwa¿y³,
¿e p³eæ ró¿nicuje rodzaj nabywanych dóbr. Kobiety kupowa³y w internecie przede wszystkim per-
fumy, produkty do pielêgnacji cia³a i bi¿uteriê, podczas gdy mê¿czy�ni nabywali: kamery, odtwarza-
cze mp3, telewizory, DVD i kino domowe, co sugeruje, ¿e produkty te by³y kupowane nie tylko na
prezent dla bliskich, ale tak¿e dla siebie.
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Firmy, które opieraj¹ swój biznes na jednej p³ci powinny dobrze przemy�leæ jak ma wygl¹daæ ich
strona internetowa. Powinny zadbaæ o to, aby strony internetowe by³y zorientowane na konkretn¹
p³eæ. Badania dotycz¹ce szaty graficznej stron internetowych pokaza³y, ¿e strony kobiece s¹ bar-
dziej kolorowe, mniej linearne i bardziej w formacie 2D ni¿ strony mêskie. Moss [2005]  uwa¿a, ¿e
firmy, których podstawowym klientem jest kobieta powinny zatrudniaæ kobiecych deasiners do
projektowania ich stron, internetowych lub przynajmniej ponownie przemy�leæ wygl¹d swojej
strony bior¹c pod uwagê preferencje kobiet w tym zakresie. Rezultaty serii badañ przeprowadzo-
nych na Uniwersytecie Glamorgan w Walii wkaza³y, ¿e kobietom podoba siê bardziej szata graficz-
na stron internetowych zaprojektowana przez kobiety. Kobiety zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê ni¿ mê¿-
czy�ni na estetykê stron i przedk³adaj¹ formê nad funkcjonalno�æ [Moss 2005]. Istotne jest te¿, ¿e
kobiety s¹ bardziej wra¿liwe ni¿ mê¿czy�ni i lepiej potrafi¹ rozszyfrowaæ niewerbaln¹ komunikacjê,
wy³apuj¹c niuanse z tonu g³osu, ekspresji twarzy, mowy cia³a, co paniom zajmuj¹cym siê marketin-
giem pomaga wej�æ g³êbiej w psychikê konsumenta i bazowaæ na strategiach, które odnosz¹ siê do
jego prawdziwych potrzeb [Ritson 2008, Donaldson 2004].

Podsumowanie
Obecnie coraz wiêcej firm dostrzega budz¹cy siê w ostatnich czasach trend kreowania narzêdzi

marketingowych dedykowanych konkretnej p³ci, a nie anonimowemu klientowi. Kobiety i mê¿-
czy�ni w odmienny sposób postrzegaj¹ i reaguj¹  na skierowane do nich akcje marketingowe.
Dostrze¿enie ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami � konsumentami, a  kobietami � konsumentkami  poma-
ga w dopasowaniu oferty rynkowej, spe³niaj¹cej konkretne wymagania i oczekiwania nabywców, a
co za tym idzie osi¹gniêciu sukcesu na rynku.

Poznanie tajników psychiki p³ci bêdzie mia³o prze³o¿enie na kreowanie zorientowanych na
kobiety lub mê¿czyzn dzia³añ marketingowych, które nacechowane bêd¹ w przypadku kobiecego
marketingu wiêksz¹ wra¿liwo�ci¹ i subtelno�ci¹ ze strony rynkowych specjalistów. Rezygnacja z
generalnie nie lubianej przez kobiety agresywnej promocji  oraz zauwa¿enie przez przedsiêbiorców
du¿ego znaczenia dla kobiet takich narzêdzi, jak; cena, innowacyjno�æ lub sama forma i �ród³o
przekazu marketingowego  pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do ich oczekiwañ oraz przyczy-
ni siê do pe³nego zadowolenia tych wa¿nych uczestników rynku.
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Summary
The paper presents the gender influence on the consumer behaviour on the market. The topic of various

importance of marketing tools affecting on the men and women market behaviour was highlighted.
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