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Synopsis. Artyku³ po�wiêcono zagadnieniom promocji gospodarstwa rolnego, powsta³ego na potrzeby i w ra-
mach rozwoju firmy cateringowej �Trafunek�. Przeprowadzone badania ukaza³y wykorzystanie narzêdzi promo-
cji w obiekcie badawczym. Wskaza³y równie¿ znaczn¹ rolê internetu, jako wa¿nego �ród³a informacji o produk-
tach i us³ugach firmy, wp³ywaj¹cego przez to na decyzje zakupowe potencjalnych konsumentów. Okre�lono
poziom satysfakcji klientów gospodarstwa, wobec oferowanych przez nie us³ug. Dokonano równie¿ próby opty-
malizacji doboru narzêdzi promocji dla firmy cateringowej �Trafunek�.

Wstêp
Ka¿da dzia³alno�æ przedsiêbiorcza potrzebuje promocji. Dotyczy to równie¿ rolnictwa. Marke-

ting rolniczy uwa¿any jest czêsto za specyficzne w swoim fachu rzemios³o. Najodpowiedniejsz¹
jego definicjê poda³ w 1968 roku Kohls, okre�laj¹c go jako �spe³nienie wszystkich dzia³añ w bizne-
sie obejmuj¹ce przep³yw dóbr i us³ug, pocz¹wszy od rozpoczêcia produkcji rolniczej, a¿ do momen-
tu, gdy znajd¹ siê one w rêkach ostatecznego odbiorcy�[Barker 1993]. Z definicji wynika, i¿ grupy
o ró¿nych interesach widz¹ marketing inaczej. Konsumenci bêd¹ zainteresowani nabyciem po¿¹-
danego towaru po jak najni¿szej cenie, rolnicy natomiast bêd¹ starali siê osi¹gn¹æ jak najwiêkszy
zysk ze sprzeda¿y produktów. Taka sytuacja mo¿e, wiêc generowaæ konflikt interesów zaintereso-
wanych stron, co nadaje marketingowi dynamiczny charakter, a to w³a�nie zmiana, wed³ug Kohlsa
jest jedyn¹, generaln¹ regu³¹ marketingu.

Obserwuj¹c sytuacjê panuj¹c¹ na polskiej wsi, nale¿y stanowczo podkre�liæ, i¿ marketing rolni-
czy nie znajduje siê wcale poza zasiêgiem rolnika. Nawet, je�li nie podejmuje on ¿adnych decyzji
marketingowych, to mimo wszystko jego produkcja bêdzie ca³y czas sprzedawana, je¿eli nie bezpo-
�rednio, to w sieci marketingowej. Zmiany w tych¿e systemach znacz¹co wp³ywaj¹ na rolnika,
dlatego w jego w³asnym interesie jest �wiadomo�æ wszystkich aspektów marketingu rolniczego.

Cel i metodyka badañ
W badaniach dokonano analizy wykorzystania wybranych narzêdzi promocji w gospodarstwie

rolnym �Trafunek�. Na podstawie zebranych materia³ów, dokonano próby optymalizacji doboru
narzêdzi promocji dla wskazanego obiektu badawczego oraz próbê okre�lenia poziomu satysfakcji
klientów gospodarstwa, wobec oferowanych przez nie us³ug.

Gospodarstwo rolne �Trafunek� znajduje siê w miejscowo�ci Dêbowiec, powiat jasielski, gmi-
na Dêbowiec, województwo podkarpackie. Jest to jedyne z wiêkszych w regionie, gospodarstw
wielkotowarowych o charakterze mieszanym, produkuj¹cym na w³asne potrzeby. Powsta³o w 2002
roku. Zatrudnione jest w nim na sta³e piêæ osób odpowiedzialnych odpowiednio za: konie, owce,
trzodê chlewn¹, pola oraz sad owocowy.

Materia³ empiryczny zebrano za pomoc¹ kwestionariusza wywiadu, skierowanego do w³a�ci-
ciela gospodarstwa oraz kwestionariusza ankiety, skierowanej do 44 losowo wybranych klientów
firmy cateringowej.
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W pracy zrealizowano cel poznawczy, który polega³ na analizie wykorzystania wybranych
narzêdzi promocji wGospodarstwie Rolnym �Trafunek�. Na podstawie zebranych danych, doko-
nano równie¿ próby realizacji celu praktycznego, który dotyczy³ optymalizacji doboru narzêdzi
promocji dla wskazanego obiektu badawczego oraz próbê okre�lenia poziomu satysfakcji klientów
gospodarstwa, wobec oferowanych przez nie us³ug.

Charakterystyka badanej populacji
Badania przeprowadzono w lipcu 2009 r. na terenie gospodarstwa rolnego �Trafunek�. Gospo-

darstwo obs³uguje rocznie od 10 do 100 klientów. W przeprowadzonym badaniu wziê³o udzia³ 44
respondentów (28 kobiet oraz 16 mê¿czyzn).

Cz³onkowie badanej populacji pochodzili z ró¿nych grup wiekowych. W badaniach wziêli udzia³
respondenci trzech przedzia³ów wiekowych: 20-30, 31-45 oraz 46 i wiêcej lat. Najwiêcej badanych
mie�ci³o siê w przedziale wiekowym 20-30 lat 41%. Kolejn¹ grupê pod wzglêdem liczebno�ci, stano-
wili uczestnicy badania w wieku 31-45 lat  (36%). Najmniej liczebn¹ grupê stanowi³y osoby w wieku
46 i wiêcej; by³o ich tylko 23% .

Respondenci o firmie najczê�ciej dowiadywali siê od znajomych (64%). W dalszej kolejno�ci,
jako �ród³o informacji podawano internet (32%). Dwie badane osoby (4%), deklarowa³y, i¿ wiedz¹
o firmie z innego �ród³a. ¯aden z respondentów nie odpowiedzia³ natomiast, i¿ dowiedzia³ siê o
istnieniu firmy przez reklam¹ prasow¹.

Respondenci korzystali z us³ug �Trafunku� z ró¿n¹ czêstotliwo�ci¹, a¿ 50% respondentów, �
jednokrotnie, 45%, korzysta³o dwa lub trzy razy. Cztery lub wiêcej razy, z us³ug firmy skorzysta³o
tylko 5% badanych.

Dla 26% respondentów, najwa¿niejszym kryterium wyboru firmy, by³a zarówno cena �wiadczo-
nych us³ug, jak równie¿ pozytywne opinie innych klientów. Najwiêcej, bo 35% klientów skorzysta-
³o z jej us³ug, poniewa¿ nie mia³o czasu na szukanie innych firm, a 13% deklarowa³o, i¿ wybór firmy
by³ spontaniczn¹ decyzj¹.

Respondentów pytano o powody, dla których postanowili korzystaæ z us³ug firmy �Trafunek�.
Najwiêcej spo�ród respondentów (30%) przygotowywa³o siê do �lubu, a 27% planowa³o chrzest.
Przygotowuj¹c siê, zarówno do komunii, jak równie¿ urodzin lub imienin � z us³ug firmy korzysta³o
16% badanych, a  8% skorzysta³o z okazji imprezy firmowej.

Spo�ród respondentów 41% kontaktowa³o siê z firm¹ osobi�cie oraz telefonicznie. Przez inter-
net kontaktowa³o siê 14%, a za po�rednictwem osób trzecich � 4%.

Oferta cenowa firmy �Trafunek�, wed³ug 50%  klientów by³a odpowiednia, a 32% ankietowa-
nych uwa¿a³o i¿ trudno okre�liæ poziom oferowanych cen. Najmniej, bo 18% badanych deklarowa-
³o, ¿e cena us³ug by³a za wysoka.

Charakterystyka Gospodarstwa Rolnego i firmy cateringowej �Trafunek�
Gospodarstwo rolne �Trafunek� jest gospodarstwem prê¿nie rozwijaj¹cym siê w kierunku za-

chowania �rodowiska naturalnego w regionie podkarpackim. W planach gospodarstwa jest wdro-
¿enie upraw ekologicznych. Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi 182,12 ha. �rednia wiel-
ko�æ powierzchni gruntów rolnych w 2009 roku na terenie województwa podkarpackiego wynosi³a
4,46 ha (10,15 ha na terenie kraju). Badane wiêc gospodarstwo nale¿y postrzegaæ jako gospo-
darstw o bardzo du¿ej wielko�ci. Du¿ym minusem jest znaczne rozdrobnienie posiadanych dzia³ek
� ³¹cznie a¿ 81. Charakteryzuj¹ siê one ma³¹ powierzchni¹, jednak wiêkszo�æ z nich s¹siaduje ze
sob¹. Najwiêksza powierzchnia pola w jednym kawa³ku wynosi 49 ha, najmniejsza � 4 ha. Badane
gospodarstwo posiadaj¹c certyfikat w produkcji sera owczego, jako najwiêksze w regionie zajmuje
siê produkcj¹ owiec. Znajduje siê tak¿e pod nadzorem biura certyfikacji COBICO Kraków.

�Trafunek� wyst¹pi³ o przyznanie dop³aty: na wspieranie przedsiêwziêæ rolno�rodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierz¹t objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich, gdy¿ 44,17 ha gospodarstwa
po³o¿one jest w strefie priorytetowej (obszary górskie po³o¿one w s¹siedztwie Parku Magurskiego).
Produkcja zwierzêca w badanym gospodarstwie obejmuje chów koni, owiec, �wiñ i kóz. Zwierzêta
hodowlane znajduj¹ siê w osobnych, specjalnie do tego przystosowanych budynkach: stajni, oborze
oraz dzier¿awionej chlewni. Pasze do skarmiania zwierz¹t pochodz¹ z w³asnej produkcji ro�linnej. Zacho-
dzi wiêc reakcja ³añcuchowa, która jest jednym ze �wiadectw samowystarczalno�ci gospodarstwa.
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Badane gospodarstwo rolne, powsta³o na potrzebê i w ramach rozwoju firmy cateringowej
�Trafunek�, która na polskim rynku obecna jest od 1998 r. Firma jest jedn¹ z najwiêkszych tego
typu w województwie podkarpackim. Obs³uguje osoby prywatne, najczê�ciej przy okazji organiza-
cji: wesel, komunii, chrzcin, imprez okoliczno�ciowych oraz zjazdów rodzinnych, imprez firmowych,
plenerowych, bankietów, spotkañ biznesowych oraz  konferencji.

Dzia³alno�æ �Trafunku� przynosi miesiêczne zyski w granicach 180-200 tys. z³, obs³uguj¹c od
10 do 100 imprez rocznie.Pomimo kryzysu, który dotkn¹³ niemal wszystkie ga³êzie gospodarki, zyski
firmy w minionym okresie rozliczeniowym, wed³ug informacji uzyskanych od jej w³a�ciciela, utrzy-
mywa³y siê na takim samym poziomie.

Prezesem zarz¹du badanej firmy jest jej w³a�ciciel. Bezpo�rednio podlegaj¹ mu: czterej proku-
renci, osoby odpowiedzialne za ochronê i kontrolê sanitarn¹ oraz dwóch zastêpców prezesa i
kierownik administracyjny, który pe³ni równocze�nie funkcjê g³ównego ksiêgowego. Prowadze-
niem gospodarstwa rolnego zajmuje siê piêæ osób. S¹ one odpowiedzialne kolejno za: konie, owce,
pole, sad oraz trzodê chlewn¹. W miarê potrzeb, gospodarstwo zatrudnia tak¿e pracowników sezo-
nowych. W firmie zatrudnionych jest na sta³e 45 osób.

System identyfikacji wizualnej
Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ firma posmaiada system identyfikacji wizualnej. �Trafu-

nek� pos³uguje siê opatentowanym logiem. Ma tak¿e papier firmowy oraz wizytówki. Firmowym
logiem obrandowane s¹: g³ówny budynek administracyjny, samochody, parasole oraz stroje pra-
cowników. Badana firma, w swoim logotypie u¿ywa koloru czerwonego oraz niebieskiego. S¹ to
dwa czêsto wybierane kolory, które odpowiednio przyci¹gaj¹ uwagê konsumenta oraz kojarz¹ siê
z bezpieczeñstwem i stabilno�ci¹ [Budzyñski, 2002]. W swoim logotypie �Trafunek� wykorzystuje
tak¿e symboliczny znak serca, kojarz¹cy siê z mi³o�ci¹, opiek¹ i trosk¹. Bardzo wa¿ny jest ju¿ pierwszy
kontakt klienta z firm¹. Po wra¿eniach interpersonalnych oraz wizualnych, klient pod�wiadomie ocenia, czy
ma ochotê skorzystaæ z us³ug danej firmy oraz na jakim poziomie �wiadczone s¹ us³ugi. W zwi¹zku z tym,
bardzo istotn¹ rolê w pierwszym kontakcie z firm¹, odgrywa wystrój jej wnêtrza. Wygl¹d wewnêtrzny jest
istotny, zarówno dla osób w nim przebywaj¹cych, jak równie¿ dla odwiedzaj¹cych. Dla potencjalnych
klientów wystrój wnêtrza jest swojego rodzaju wizytówk¹ firmy, zawieraj¹c¹ silny ³adunek opiniotwórczy.

Wystrój wnêtrza �Trafunku� kolorystyk¹ nawi¹zuje do elementów identyfikacji wizualnej firmy
(parasole, koszulki). Dziêki wyposa¿eniu punktu przyjmowania petentów w komplet eleganckich mebli,
firma automatycznie odbierana jest przez nich jako kompetentna i godna zaufania. Dodatkowo, aby
wprawiæ klientów w dobry nastrój, firma zastosowa³a ciep³e, przyjazne o�wietlenie. W zwi¹zku z charak-
terem dzia³alno�ci firmy � us³ugi cateringowe, prowadzone czêsto na �wie¿ym powietrzu, badana firma
jako jeden z elementów swojego systemu identyfikacji wizualnej wykorzystuje parasole ogrodowe.
Strój pracownika buduje wizerunek i wiarygodno�æ firmy, ale ma tak¿e u³atwiaæ komunikacjê i budowa-
nie relacji. Powinien on stanowiæ spójn¹ ca³o�æ z pozosta³ymi elementami identyfikacji wizualnej oraz
byæ dopasowany do rodzaju wykonywanej pracy.  Pierwsze wra¿enie po kontakcie z firm¹, w�ród
respondentów by³o w wiêkszo�ci pozytywne. ̄ aden z badanych nie wyrazi³ siê negatywnie.

W ankiecie poruszano zagadnienie wystroju wnêtrza budynków administracyjnych firmy �Tra-
funek�. Najwiêcej, bo 36% respondentów twierdzi³o, ¿e nie zauwa¿y³o w nim nic specjalnego.
Kolejne 32% badanej zbiorowo�ci, oceni³o wystrój jako przeciêtny, a 23% badanych dobrze siê
czu³o w tak urz¹dzonym wnêtrzu. Zaledwie 9%, wystrój wnêtrza bardzo siê podoba³.

Za pomoc¹ wystroju wnêtrza mo¿na przes³aæ po¿¹dane informacje na temat firmy. Wykorzystu-
j¹c kolory charakterystyczne dla firmy, mo¿na w pod�wiadomo�ci potencjalnego klienta stworzyæ
trwa³e, pozytywne skojarzenie. Za pomoc¹ odpowiednio dobranego wnêtrza przekazywane s¹
warto�ci firmy i kluczowe elementy jej polityki: nowoczesno�æ lub przywi¹zanie do tradycji, dba-
³o�æ o klienta i wysoka jako�æ �wiadczonych us³ug.

Zawarto�æ strony internetowej
Internet jako najm³odsze i ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ medium reklamowe, jest

doskona³ym narzêdziem buduj¹cym wizerunek firmy i produktu. Pozwala on, bowiem na dwu-
stronn¹ komunikacjê firmy z jej klientami. Aby wykorzystaæ zalety tego medium, ka¿da firma powin-
na utworzyæ swoj¹ stronê internetow¹. Adres strony (domena) powinien odpowiadaæ nazwie firmy
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lub produktu i nawi¹zywaæ do charakteru przedsiêbiorstwa. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o wykupie-
niu najwarto�ciowszych rozszerzeñ w Polsce i na �wiecie: pl, com, com.pl, eu, net, org. Tego typu
zabiegi wp³ywaj¹ na ³atwe zapamiêtywanie adresu internetowego. Firma decyduj¹c siê na stworze-
nie domeny, powinna pamiêtaæ, aby umie�ciæ na niej wyczerpuj¹ce informacje na temat oferowa-
nych przez ni¹ us³ug/produktów. Informacje te powinny byæ zamieszczone w przejrzysty i w jak
najwiêkszym stopniu zaspokajaj¹cy oczekiwania odwiedzaj¹cych j¹ internautów.

Badana firma ma, stworzon¹ przez jej pracowników stronê internetow¹. Firmê �Trafunek� mo¿na
znale�æ, wpisuj¹c w wyszukiwarce internetowej adres: www.trafunek.com oraz www.trafunek.pl. Firma
ma równie¿ wykupion¹ domenê www.mroczka.pl, nie jest ona jednak jeszcze u¿ytkowana. Nad zawarto-
�ci¹ strony stale czuwaj¹ pracownicy firmy, dbaj¹c o to, aby zawarte na niej informacje by³y aktualne.

Dobra strona internetowa powinna zainteresowaæ czytelnika oraz sprawiæ, aby kolejny z niej korzy-
staæ. Aby osi¹gn¹æ ten cel, firmy wykorzystuj¹ narzêdzia interakcyjne, np. sondy. Wchodz¹c na stronê
g³ówn¹ badanej firmy, internauta mo¿e wzi¹æ udzia³ w sondzie, odno�nie jego ulubionej kuchni. Dodat-
kowo internauci mog¹ prze�ledziæ zawarto�æ strony na dodatkowych zak³adkach, umieszczonych pod
logotypem, mianowicie: strona g³ówna, ochrona, wspó³praca, logowanie, poczta i kontakt.

Ocena strony internetowej wed³ug klientów firmy
Firma maj¹ca stronê internetow¹ mo¿e zbieraæ opinie od swoich klientów. Jest to bardzo po¿y-

teczne narzêdzie, dziêki któremu mo¿na lepiej j¹ dostosowaæ do ich oczekiwañ.
W przeprowadzonym kwestionariuszu ankiety pytano respondentów, czy zawarto�æ strony

internetowej by³a dla nich satysfakcjonuj¹ca, czy ³atwo by³o siê po niej poruszaæ. Wiêkszo�æ
respondentów (82%), korzysta³a ze strony internetowej firmy. Kontaktu z ni¹ nie mia³o 18% bada-
nych. Dla 78% badanych, zawarto�æ strony internetowej by³a satysfakcjonuj¹ca, 22% responden-
tów oceni³o jej zawarto�æ jako niewystarczaj¹c¹. Wed³ug 89% respondentów, strona firmy by³a tak
skonstruowana, i¿ ³atwo mo¿na siê po niej poruszaæ, a 11% badanych mia³o problemy przy korzy-
staniu ze strony.

Satysfakcja klientów wobec �wiadczonych us³ug
Zadowolenie nabywcy jest stanem psychicznym, odczuwanym w czasie kupowania i u¿ytko-

wania nabytego produktu lub korzystania z danej us³ugi. Zadowolenie wynika przede wszystkim
ze stopnia zgodno�ci oczekiwañ, dotycz¹cych cech produktu i us³ugi z faktycznymi jego warto-
�ciami. Najwiêkszy stopieñ zadowolenia wywo³uj¹ zakupy przekraczaj¹ce oczekiwania, co jest
g³ówn¹ podstaw¹ wytwarzania lojalno�ci nabywcy wobec produktów i firmy. Zapewnienie kliento-
wi zadowolenia z kupna, konsumowania i u¿ytkowania produktów jest sta³ym celem dzia³alno�ci
marketingowej przedsiêbiorstwa i jego pracowników. Do metod wyznaczania i pomiaru zadowole-
nia nabywców zalicza siê: badania ankietowe, dyskusje grupowe, analizê skarg i sugestii oraz
ocenê strat ponoszonych przez firmê na skutek utraty niezadowolonych nabywców [Sztucki 1998].

Aby zbadaæ satysfakcjê wobec �wiadczonych us³ug firmy �Trafunek�, respondentów poproszo-
no o okre�lenie zadowolenia z jako�ci us³ug �wiadczonych przez firmê. Niemal 60% odpowiedzia³o
twierdz¹co, 9% - nie by³a zadowolona, a 32% badanych deklarowa³o, i¿ trudno im powiedzieæ.

Po okre�leniu odczuæ klientów, co do jako�ci oferowanych us³ug, zbadano stopieñ zadowole-
nia z us³ug. Respondenci, w zdecydowanej wiêkszo�ci (73%) stwierdzili, i¿ jako�æ oferowanych
us³ug przez firmê cateringow¹ by³a zadowalaj¹ca, a 18%  nie mia³a zdania. Natomiast 4,5% bada-
nych  deklarowa³o, i¿ wed³ug nich jako�æ us³ug jest, zarówno bardzo dobra, jak i niedostateczna.

Zbadano tak¿e, czy respondenci planuj¹ w przysz³o�ci ponowne skorzystanie z us³ug firmy. A¿
po³owa ankietowanych deklarowa³a, ¿e tak. 41% badanych by³a w tej kwestii niezdecydowana, 9%
badaych twierdzi³o, i¿ wiêcej z us³ug �Trafunku� nie skorzysta.

Bezpo�redni wp³yw na chêæ ponownego skorzystania z us³ug firmy, móg³ mieæ udzielony lub
nie rabat, przy wiêcej ni¿ jednokrotnym skorzystaniu z us³ug firmy. Badanych respondentów po-
proszono o odpowied�, czy taki rabat uzyskali. Okaza³o siê, ¿e 72% badanych otrzyma³o rabat,
natomiast 27% - rabatu nie zaproponowano.

Jednym z najwa¿niejszych czynników sukcesu firmy na rynku by³ kontakt z klientem. Kontakt
zarówno podczas realizowanych dla niego us³ug, jak równie¿ po jej sfinalizowaniu.
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Badaj¹c stopieñ satysfakcji klientów wobec �wiadczonych us³ug, respondentów zapytano o
stopieñ zadowolenia w stosunku do kontaktu z pracownikami firmy. Dla wiêkszo�ci osób (81%)
kontakt by³ zadowalaj¹cy, 19% badanych by³o przeciwnego zdania. Po³owa badanej spo³eczno�ci
zmieni³aby osobê odpowiedzialn¹ za kontakt z klientem.

Optymalizacja narzêdzi promocyjnych dla badanego obiektu
W ramach realizacji przyjêtego celu dokonano próby optymalizacji doboru narzêdzi promocji

dla wskazanego obiektu badawczego. Badana firma prowadzi³a prost¹ i nie popart¹ ¿adnymi bada-
niami dzia³alno�æ promocyjn¹. Za formy promocji s³u¿y³y jej: ulotki reklamowe, strona internetowa,
reklama na samochodach oraz tablice informacyjne. �Trafunek� nie korzysta³ z us³ug wyspecjalizo-
wanych agencji do spraw promocji. Wyt³umaczeniem takiej sytuacji, mo¿e byæ fakt, i¿ w najbli¿-
szym otoczeniu firmy � powiecie jasielskim oraz kro�nieñskim, nie ma agencji �wiadcz¹cych us³ugi
reklamowe. Najbli¿sze tego typu jednostki znajduj¹ siê w Rzeszowie. Jednak prezes firmy okre�li³
jasno, i¿ nie jest zainteresowany wspó³prac¹ z tak¹ agencj¹, ze wzglêdu na du¿e koszty.

W badanej firmie wydzielono odrêbny dzia³ zajmuj¹cy siê promocj¹ i marketingiem. Zatrudniona
osoba tam pracuj¹ca legitymowa³a siê  wykszta³ceniem zawodowym, nabytym w studium hotelarstwa i
turystyki. Wed³ug struktury organizacyjnej, bezpo�rednim jej prze³o¿onym jest kierownik patrzenia,sprze-
eda¿y i kontroli, który dalej odpowiada przed zastêpc¹ prezesa oraz prezesem. Aby zwiêkszyæ efektyw-
no�æ dzia³ania osoby odpowiadaj¹cej za promocjê firmy, korzystnym rozwi¹zaniem by³oby przeniesie-
nie jej w hierarchii - bezpo�rednio powinna podlegaæ zastêpcy prezesa. Takie rozwi¹zanie skróci³oby
czas potrzebny na rozpatrzenie proponowanych dzia³alno�ci promocyjnych. Firma mog³aby tak¿e skie-
rowaæ pracownika na szkolenie z dziedziny marketingu i promocji przedsiêbiorstwa.

Na zachowanie i decyzje zakupowe konsumentów wp³ywa bardzo czêsto najbli¿sze otoczenie �
rodzina, s¹siedzi, wspó³pracownicy oraz rola i status spo³eczny. Firmy w opracowywaniu komuni-
kacji marketingowej powinny uwzglêdniaæ ten fakt, aby w pe³ni dotrzeæ do interesuj¹cych ich grup
docelowych [Kotler 1991]. Jak wynika z przeprowadzonych badañ, klienci �Trafunku� najczê�ciej
dowiadywali siê o istnieniu firmy od znajomych oraz przez internet, firma powinna zastosowaæ
formê promocji zwan¹ marketingiem �szeptanym�.

Marketing �szeptany�, ze wzglêdu na wysok¹ wiarygodno�æ komunikatów przekazywanych
konsumentom przez innych konsumentów, jest coraz popularniejszym narzêdziem. Dzieje siê tak,
poniewa¿ ludzie s¹ bardziej sk³onni uwierzyæ pozytywnym opiniom swoich znajomych, ani¿eli np.
reklamom telewizyjnym [Pankiewicz 2008].

Osoba odpowiedzialna za dzia³ promocji w obiekcie badawczym, powinna wyszukaæ wszelkie fora
dyskusyjne, portale tematyczne (�lubne, cateringowe, lokalne), tworzyæ spo³eczno�ci wokó³ firmy, ini-
cjowaæ dyskusje. Dobr¹ taktyk¹, której nale¿y siê trzymaæ jest obecno�æ �Trafunku� na imprezach w
charakterze sponsora b¹d� jako wystawca na targach bran¿owych. Dotychczas firma sponsorowa³a
ró¿nego typu wydarzenia, np. dzieciêce Grand Prix Rowerów Górskich, Ogólnopolski Konkurs Piosenki
Gim Hit, wigiliê dla starszych i samotnych w urzêdzie gminy Dêbowiec, Stowarzyszenie Poetyckie z
Jaros³awia, Górskie Zawody Balonowe w Kro�nie. Sponsoring wielu typu imprez, powoduje rozmycie
to¿samo�ci firmy. �Trafunek� powinien zgodnie z prezentowan¹ bran¿¹ gastronomiczn¹, obraæ jeden
konkretny rodzaj wydarzeñ i w³a�nie na nich, prezentowaæ siê w charakterze sponsora.

�Trafunek� móg³by reklamowaæ swoje us³ugi w telewizji lokalnej � TVP Rzeszów. Dotar³by w
ten sposób do du¿ej grupy swojej grupy docelowej z najbli¿szego regionu.

Obecno�æ firmy na targach bran¿owych firm gastronomicznych i cateringowych b¹d� targach
�lubnych, gwarantuje �Trafunkowi� bezpo�rednie dotarcie do konsumentów, przy jednoczesnym
bezpo�rednim kontakcie � mo¿liwo�ci interakcji � z produktami firmowymi. Zapewni³oby to pozy-
tywne i bezpo�rednie skojarzenia, prze³o¿one z produktów na ca³¹ firmê. Ustalaj¹c strategiê marke-
tingow¹ mo¿na tak¿e wzi¹æ pod uwagê opinie klientów, co do formy promocji, jak¹ powinien
stosowaæ �Trafunek�. Wed³ug przeprowadzonego kwestionariusza ankiety, najwiêcej badanych
wskaza³o sponsoring (55% ankietowanych), imprezê charytatywn¹ (32%) oraz reklamê radiow¹
(13%). Nale¿y pamiêtaæ, aby zawsze dostosowywaæ konkretne narzêdzia marketingowe do obecnej
sytuacji firmy oraz jej najbli¿szego otoczenia. Czêsto po prostu nie ma jednego, najlepszego roz-
wi¹zania, a proces kszta³towania strategii promocyjnej jest skomplikowanym i z³o¿onym etapem
rozwoju firmy, podczas którego, dopiero metod¹ obserwacji zachodz¹cych zmian, mo¿na okre�liæ
optymalne i najkorzystniejsze dla badanej firmy rozwi¹zania.
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Podsumowanie
W Polsce o public relations jako dzia³aniu efektywnym mówi siê stosunkowo od niedawna. W

Polsce promocja bran¿y rolniczej za pomoc¹ takiego narzedzia nie mam zbyt d³ugich tradycji i
do�wiadczeñ. Do niedawna o public relations mówiono wy³¹cznie maj¹c na my�li firm nierolnicze.
Tymczasem public relations sta³ siê nieod³¹cznym elementem zarz¹dzania ka¿dego przedsiêbior-
stwa. Wyzwania stawiane polskim producentom rolnym bêd¹ potrzebowa³y wsparcia takich narzê-
dzi, jak public relations  i promocji w szeroko pojetym znaczeniu.
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Summary
Agricultural marketing is an indispensable element in agriculture. The research was conducted in July 2009

on Trafunek Arable Farm. It was ordered by the catering company known by the same name. There were several
tools used on the farm which allow regular contact with present and potential clients. The prevailing tools
comprised: the Internet, fair, sponsorship and a direct contact. The analysis of the findings revealed the lack of
a consistent marketing strategy as well as the reliance on intuition in the decision making process. Undoubtedly,
systematic research on clients� satisfaction, commissioned or conducted by the company itself, may be helpful in
planning long-term promotional activities. The research revealed that, most frequently, the clients of Trafunek got
to know about the company from their acquaintances or the Internet, hence the company should introduce one
of the promotion strategies called buzz marketing.
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