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Synopsis. Przedstawiono wybrane aspekty kszta³towania marek produktów innowacyjnych z wykorzystaniem
modelu Banerjee wskazuj¹cym na konieczno�æ adaptacji marki do uwarunkowañ kulturowych danego kraju.
Stwierdzono, ¿e zarz¹dzanie procesem innowacyjnym dotyczy nie tylko zaprojektowania nowego wyrobu, ale
przemy�lanego dzia³ania w zakresie kreowania marki i dostosowania jej do preferencji konsumentów, aktualnych
wzorców spo¿ycia oraz szeroko rozumianych czynników kulturowych i politycznych.

Wstêp
Powodem wprowadzania produktów innowacyjnych jest uzyskanie trwa³ej przewagi konku-

rencyjnej i zbudowanie swoistej relacji z konsumentami. Zarz¹dzanie procesem innowacyjnym w
przedsiêbiorstwie nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do zaprojektowania nowego produktu, wprowa-
dzenia zmodyfikowanych technologii i nowych cech. Istotne jest wykreowanie okre�lonej marki
uto¿samianej z jako�ci¹, postrzeganej przez konsumentów w kategoriach nowoczesno�ci, atrakcyj-
no�ci i mo¿liwo�ci zaspokajania okre�lonych potrzeb. W przypadku przedsiêbiorstw miêdzynaro-
dowych zadaniem umo¿liwiaj¹cym rozprzestrzenienie siê innowacji jest uwzglêdnienie specyficz-
nych uwarunkowañ wyborów konsumenckich zwi¹zanych z aspektami kulturowymi,
demograficznymi, spo³ecznymi, ekonomicznymi.

Celem opracowania by³o przedstawienie wybranych aspektów kszta³towania marek produktów
innowacyjnych w sektorze ¿ywno�ciowym przez koncerny miêdzynarodowe.

Celem pracy by³o przedstawienie modelu doposowania kulturowego Banerjee i macierzy stra-
tegicznej. Opisu dokonano na podstawie informacji z badañ empirycznych.

Metodyka badañ
W opracowaniu wykorzystano teoriê dopasowania kulturowego marek Banerjee [2008] w za-

kresie geograficznego rozprzestrzeniania nowych marek z klasyfikacj¹ marek uwzglêdniaj¹c¹ dzie-
dzictwo danego kraju i dziedzictwo marki. Praktyczny opis przedstawiono na podstawie nieustruk-
turyzowanych wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami 10 koncernów miêdzynarodowych
wprowadzaj¹cych marki produktów innowacyjnych na rynek Polski. Jako kryterium doboru kon-
cernów przyjêto fakt wprowadzania produktów innowacyjnych równie¿ na inne rynki, w³¹czaj¹c
Europê i Azjê. Wywiady przeprowadzono w 2009 roku.

Marka produktu innowacyjnego
Pojêcie innowacji odnie�æ mo¿na do pomys³u, praktyki, b¹d� przedmiotu, które s¹ postrzegane

jako nowo�æ i mog¹ zostaæ zaadaptowane przez jednostkê lub grupê [Saaksjarvi 2004]. Istnieje
wiele okre�leñ innowacji. W najszerszym rozumieniu przyj¹æ mo¿na, ¿e ka¿da nowa postaæ produk-
tu stanowi¹ca ofertê rynkow¹ jest innowacj¹ produktu [Haffer 1998]. Wed³ug teorii Schumpetera
innowacje definiowane s¹ jako kombinacje zachodz¹ce w okre�lonych przypadkach przez wytwo-
rzenie nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towarów o nowych w³a�ciwo�ciach, wprowa-
dzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych �róde³ surow-
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ców oraz przeprowadzenie nowej organizacji jakiego� przemys³u, np. utworzenie monopolu lub
jego likwidacja [Pomykalski 2001]. Z innowacjami ³¹czy siê w pewnym zakresie pojêcie nowego
produktu, które mo¿na zdefiniowaæ jako produkt o wysokim stopniu sprawno�ci, trwa³o�ci i este-
tyki, porównywalny z globalnymi standardami oraz parametrami techniczno-ekonomicznymi, wpro-
wadzany na dotychczasowe lub tworz¹cy nowe rynki [Penc 1997]. Uwzglêdniaj¹c sposób akcepta-
cji nowych produktów na rynku nale¿y zwróciæ uwagê na proces decyzyjny konsumentów. W tym
nurcie rozwa¿añ nale¿y zacytowaæ m.in. pogl¹d Dietla [1985], ¿e: �nowym produktem mo¿e byæ
tylko ten, który zosta³ uznany za nowy produkt (odmienny od istniej¹cych) przez konsumentów
lub innych finalnych nabywców na docelowym rynku�. Ten pogl¹d jest potwierdzany w literaturze
przez innych autorów [Kotler i in. 2002].

Proces rozwoju nowego produktu stanowi sekwencjê dzia³añ s³u¿¹cych do zidentyfikowania
mo¿liwo�ci rynkowych, które firma wykorzystuje przy dobrze sprzedaj¹cym siê produkcie lub us³u-
dze. Wyró¿niono 7 etapów: opracowanie strategii nowego produktu, tworzenie pomys³ów, kwalifika-
cjê i ocenê, analizê ekonomiczn¹, opracowanie prototypu, testowanie rynkowe oraz komercjalizacjê
[Przyby³owski, Hartley, Kerin, Rudelius 1998]. Inne teorie dotycz¹ zró¿nicowanej liczby etapów pro-
cesu rozwoju nowego produktu: od sze�ciu [Griffin 2004] do o�miu [Urban, Star, cyt. za Haffer 2000].

Istotnym elementem rozwoju produktu innowacyjnego jest nadanie produktowi marki i odpo-
wiednie jej kszta³towanie. Uwzglêdniaj¹c specyfikê nowego produktu, markê nale¿y zdefiniowaæ w
tzw. szerokim ujêciu, wskazuj¹cym, ¿e marka jest nazw¹, symbolem design lub znakiem, które po-
prawiaj¹ warto�æ produktu powy¿ej jego funkcjonalnych cech [Farquhar 1989]. Marka jest wiêc
produktem, ale takim, który zawiera dodatkowe cechy odró¿niaj¹ce go w pewien sposób od innych
produktów zaprojektowanych do zaspokajania tej samej potrzeby [Keller 1993].

Z punktu widzenia sposobu kszta³towania marek produktów innowacyjnych istotny jest podzia³
innowacji. Jedna z klasyfikacji wskazuje na innowacje absolutne (oryginalne) oznaczaj¹ce nowo�æ w
skali globalnej oraz innowacje wtórne polegaj¹ce na upowszechnianiu produktów obecnych na ryn-
kach zagranicznych, ale nie znanych na rynku krajowym, b¹d� lokalnym [Altkorn 2004, Urbaniak 2003]
lub na upowszechnianiu produktów znanych przez na�ladownictwo wyrobów istniej¹cych lub te¿
modyfikacjê [Urbaniak 2003]. Stosowany jest równie¿ podzia³ ze wzglêdu na kryterium nowo�ci produk-
tów, wskazuj¹cy na: (1) produkt ulepszony, czyli udoskonalon¹ wersjê dotychczas wytwarzanego pro-
duktu; (2) wyd³u¿enie linii produktów, czyli nowe produkty uzupe³niaj¹ce dotychczasowe linie produk-
tów; (3) dywersyfikacjê, czyli nowe produkty dla nowych rynków; (4) nowe odmiany produktu, czyli
warianty produktu dostosowane do potrzeb danego segmentu rynku oraz (5) zupe³nie nowe linie
produktów, czyli nowe produkty uruchamiane specjalnie dla konkretnego segmentu rynku [Crawford,
cyt. za Urbaniak 2003]. Ze wzglêdu na stopieñ nowo�ci: wyró¿nia siê: (1) ca³kowicie nowe produkty
(nowo�ci na skalê �wiatow¹); (2) produkty udoskonalone (o wy¿szej jako�ci w relacji do wersji wcze-
�niejszych); (3) produkty zmodyfikowane (o zmienionych cechach jako�ciowych) i (4) produkty pozor-
nie zmodyfikowane (niewielkie zmiany np. zmiana kszta³tu, wielko�ci opakowania) [Urbaniak 1998].

Kszta³towanie marek produktów innowacyjnych na rynkach miêdzynarodowych
Kszta³towanie marek innowacji absolutnych wymaga szczegó³owo zaplanowanych dzia³añ

dotycz¹cych poszczególnych etapów zarz¹dzania procesem innowacyjnym. W etapie komercjali-
zacji nowego produktu przez przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe nale¿y zwróciæ uwagê na szyb-
ko�æ rozprzestrzeniania siê innowacji na rynku krajowym oraz miêdzynarodowym.

Teoria dopasowania kulturowego Strategic Brand-Culture Fit Banerjee bazuje na kulturze
(rys. 1). Kultura jest to system warto�ci, symboli i podzielanych znaczeñ (w³¹czaj¹c wbudowanie
tych warto�ci), symboli i znaczeñ w materialne obiekty i rutynowe dzia³ania [Banerjee 2008]. Ka¿da
kultura posiada w³asny system warto�ci, przekonañ i preferuje okre�lone typy zachowañ [Rudnic-
ki 2000]. Istniej¹ liczne badania o wp³ywie kultury na zachowania konsumenckie [Hirschman 1983].
Zwi¹zki te, przejawiaj¹ce siê przez konsumpcjê s¹ dobrze udokumentowane i zale¿¹ od zdolno�ci
produktów do posiadania i komunikowania kulturowego znaczenia [Foxall, Goldsmith 1998]. Wp³yw
kultury na zachowania konsumentów na rynku przejawia siê w preferencjach zakupu, odrêbno�ci
zwyczajów nabywczych oraz zró¿nicowaniu �rodków promocji produktów [Rudnicki 2000].

U podstaw teorii dopasowania kulturowego le¿y przekonanie, ¿e w celu ustalenia d³ugotrwaj¹cej
wiêzi z konsumentem, g³ównym celem jest identyfikowanie unikalno�ci kulturowego dziedzictwa kraju i
umiejêtne dopasowanie marki do tej kultury, aby uzyskaæ akceptacjê produktu przez grupê konsu-
mentów [Banerjee 2008].
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Podstawy modelu, to identyfi-
kowanie dziedzictwa marki (Iden-
tify Brand Heritage), czyli proces
dzia³añ i decyzji obejmuj¹cy g³ów-
ne fazy cyklu ¿ycia marki. Elemen-
tami dziedzictwa marki s¹: historia
marki, jej wizerunek bêd¹cy efek-
tem komunikacji marki i pozycjo-
nowania bazuj¹cego na korzy-
�ciach, które satysfakcjonuj¹
konsumentów, oczekiwania wobec
marki i jej kapita³u. Rozpoznanie
dziedzictwa danego kraju jest
podstawowym elementem pozy-
tywnego wprowadzenia marki.

Kolejnym etapem jest identyfikacja luki (Identification the Gap) i umiejêtne po³¹czenie dzie-
dzictwa marki z kultur¹ marki. Miar¹ luki jest macierz strategiczna, obejmuj¹ca cztery pola (rys. 2):
� strategia przekonywuj¹cego dzia³ania � przy silnym dziedzictwie marki i niewielkim dziedzictwie

kraju; zaleceniem strategicznym jest kreowanie zaufania w umys³ach konsumentów, komunika-
cja powinna implementowaæ dziedzictwo marki do danego kraju,

� strategia pocz¹tkowego dzia³ania � realizowana w sytuacji niewielkiego dziedzictwa marki i
niewielkiego dziedzictwa kraju, producenci powinni inicjowaæ dzia³ania w kierunku kreowania
dziedzictwa marki w kontek�cie wizerunku i namawiania do pierwszego zakupu,

� strategia asymilacji � wystêpuje przy niewystarczaj¹cym dziedzictwie marki i silnym dziedzic-
twie kraju, przy kreowaniu marki uwzglêdniæ nale¿y uwarunkowania kulturowe spo³eczeñ-
stwa w celu pokazania, ¿e marka mo¿e byæ czê�ci¹ kultury danego kraju,

� strategia po³¹czenia � realizowana przy silnym dziedzictwie marki i silnym dziedzictwie kraju;
planowane dzia³ania s¹ dostosowane do danej sytuacji [Banerjee 2008].
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Rysunek 1. Model dopasowania kulturowego
marek S. Banerjee
�ród³o: Banerjee 2008.
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Rysunek 2. Strategie w macierzy dziedzictwa marki i dzie-
dzictwa kulturowego
�ród³o: Banerjee 2008.
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Kszta³towanie marek produktów innowacyjnych przez koncerny miêdzynarodowe
W badanych koncernach miêdzynarodowych wyst¹pi³y wszystkie cytowane w literaturze eta-

py rozwoju nowych produktów. Niektóre z nich realizowane by³y w szerokim zakresie, przyk³adowo
badania marketingowe o charakterze ilo�ciowym i jako�ciowym dotycz¹ce wszystkich elementów
marketingu mix: produktu, ceny dystrybucji i marketingu.

W opinii przedstawicieli koncernów miêdzynarodowych kluczowym etapem rozprzestrzeniania siê
marek produktów innowacyjnych na nowych rynkach geograficznych jest poznanie uwarunkowañ
funkcjonowania tych rynków, poczynaj¹c od identyfikacji aspektów prawych, przez dzia³alno�æ firm
konkurencyjnych, koñcz¹c na czynnikach warunkuj¹cych wybór produktów i marek przez konsumen-
tów (tab. 1). Takiej identyfikacji podlegaj¹ tak¿e zachowania konsumenckie w obrêbie badanej kategorii
produktowej oraz okre�lenie czy wprowadzana marka produktu innowacyjnego wpisuje siê w tendencje
rozwoju danego rynku. Ocenie podlega produkt, jego cechy funkcjonalne, konsystencja, smak, mo¿li-
wo�æ zastosowania w konkretnej diecie. Prognozowana jest (w miarê mo¿liwo�ci) wielko�æ zapotrzebo-
wania w�ród poszczególnych grup konsumentów, w szczególno�ci w grupie docelowej. To jest pod-
staw¹ do okre�lenia ekonomicznej efektywno�ci w d³ugiej perspektywie czasowej.

Kolejnym etapem zwi¹zanym z teori¹
dopasowania kulturowego Banerjee jest
analiza korzy�ci i cech marki oraz tzw. iden-
tyfikatorów, czyli: nazwy, opakowania oraz
mo¿liwych dzia³añ marketingowych. We
wszystkich przeprowadzonych wywia-
dach podkre�lano rolê nazwy w akcepta-
cji nowego produktu. Podkre�lano zna-
czenie nazwy w kreowaniu pozytywnych
i negatywnych skojarzeñ, zwi¹zanych z
pó�niejszym wizerunkiem marki. W³a�ci-
wie dobrana nazwa � w opinii wiêkszo�ci
badanych osób � redukuje niepewno�æ
zwi¹zan¹ z wyborem nieznanego produk-
tu oferowanego pod nieznan¹ mark¹.

Wszyscy przedstawiciele firm miê-
dzynarodowych podkre�lali dopasowa-
nie nazwy do kultury danego kraju wska-
zuj¹c na w³a�ciwy kontekst znaczeniowy
wynikaj¹cy z t³umaczenia nazwy na jê-
zyk lokalny. Podkre�lano równie¿ ³atwo�æ
zapamiêtania i wymówienia nazwy. Ana-
lizowano po¿¹dane znaczenie nazwy, ko-
rzy�ci oraz charakterystykê kategorii pro-
duktowej. Przedstawiciele odpowiednio
trzech i czterech z dziesiêciu badanych
koncernów wskazali na uwzglêdnienie
politycznych i historycznych czynników
mog¹cych wp³ywaæ na postawy konsu-
mentów z poszczególnych krajów i de-
cyzje zakupowe dotycz¹ce marek.

Wskazywano równie¿ na proces im-
plementacji strategii, w³¹czaj¹c sposób
komunikowania zmian i dobór odpowied-
nich narzêdzi, aby komunikacja budowa-
³a zaufanie i zainteresowanie. Jako naj-
trudniejsz¹ oceniono strategiê po³¹czenia
realizowan¹ przy silnym dziedzictwie kraju i silnym dziedzictwie marki (tab. 2).
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Podsumowanie
Wprowadzanie marek produktów innowacyjnych na nowe rynki geograficzne wymaga prze-

my�lanych dzia³añ zwi¹zanych z dostosowaniem jej wizerunku do uwarunkowañ kulturowych,
w³¹czaj¹c aktualne wzorce spo¿ycia oraz zachowania i preferencje konsumentów. Najwiêksza z³o-
¿ono�æ tego procesu wystêpuje w przypadku marek innowacji absolutnych, gdzie dodatkowym
problemem jest przekonanie konsumentów do nowych cech produktowych, w³a�ciwo�ci funkcjo-
nalnych produktów i cech symbolicznych marek. Istotne znaczenie przypisane jest nazwie, spe³-
niaj¹cej rolê informacyjn¹, komunikuj¹c¹ okre�lony zestaw korzy�ci i cech oraz stanowi¹c¹ pod-
stawê do budowy skojarzeñ zwi¹zanych z mark¹, co skutkuje tworzeniem okre�lonego jej wizerunku.
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Summary
The aim of this study was to present selected aspects of brands of innovative products with special attention

given to cultural factors. The Strategic Brand-Culture Fit Model of Banerjee was used to evaluate the stages of
new brands introduction. It is important for international companies to find out how consumers may respond to
their initiatives of brand introduction or new communication. The Strategy Matrix can be used to identify the
positions of particular brands.

Adres do korespondencji:

dr in¿. Hanna Górska-Warsewicz
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
tel. (22) 59 37 139

e-mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.pl, hanna.gorska@interia.pl


