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Abstrakt. Celem artykułu jest określenie znajomości działań promocyjnych przedsiębiorstwa Tymbark. 
Badania przeprowadzono z użyciem kwestionariusza na próbie 120 respondentów (30 metodą PAPI i 90 
– CAWI). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że Tymbark jest znaną i w 100% rozpozna-
walną marką na rynku, kreatywne zaś działania marketingowe, za które uznano innowacyjne opakowania 
produktów oraz nieszablonową promocję, z którymi konsumenci bezpośrednio się stykają, okazały się 
skuteczniejsze od tradycyjnych instrumentów marketingowych.

wstęp
Działania marketingowe realizowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym często mają na 

celu wypromowanie marki producenta. Marka tak budowana, opiera się na poznaniu potrzeb, 
wymagań, preferencji i aspiracji konsumentów. Tworzenie i budowanie marki producenta wy-
maga przeznaczania znacznych kwot na reklamę oraz oferowania produktów w bardzo rozbudo-
wanych kanałach dystrybucji [Taranko 2016]. Gdy przedsiębiorstwo decyduje się wprowadzić 
nowy produkt na rynek, pierwszym krokiem jest przygotowanie koncepcji produktu, który w 
najwyższym stopniu zaspokoi potrzeby i oczekiwania klientów. Później następuje określenie 
rynku docelowego dla produktu, jego chłonności i przewidywanej sprzedaży. Dopiero po tych 
etapach następuje zaprojektowanie programu promocji. Jest to bardzo ważny element w procesie 
wprowadzania nowego produktu na rynek, ponieważ dzięki zastosowaniu promocji przedsię-
biorstwo trafia z danym produktem do potencjalnego konsumenta. Ma okazję zaprezentować 
produkt konsumentom, pokazać jego zalety oraz zachęcić do zakupu [Sztucki 1996]. Promocja 
to zatem dialog prowadzony pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentami, który ma za za-
danie wywołać pożądaną reakcję ze strony klientów, ułatwić konsumentom świadomy wybór 
produktów oraz wykreować na nie popyt. Odpowiednie działania promocyjne wspierają wejście 
produktu na dany segment rynku oraz warunkują jego utrzymanie na rynku. Nawet przedsię-
biorstwa, które osiągnęły znaczny sukces na rynku, nie zaprzestają komunikacji z nabywcami, 
a wręcz przeciwnie stale rozbudowują działalność promocyjną przedsiębiorstwa [Filar 2012]. 

materiał i metodyka 
Celem opracowania jest ocena działań promujących produkty przedsiębiorstwa Tymbark. 

W badaniach postawiono cele szczegółowe: 1) określenie rozpoznawalności marki Tymbark, 
2) wskazanie skuteczności kreatywnych działań marketingowych, czyli aktywności z którymi 
konsumenci mają bezpośredni kontakt. 

Badania wykonaną metodą sondażu diagnostycznego, a zastosowana technika badawcza to 
ankieta, która składała się z 15 pytań. Badania zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 
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2017 roku za pomocą metody PAPI (ang. paper and pencil interview), czyli tradycyjnej tech-
niki polegającej na przeprowadzeniu badań z wykorzystaniem papierowej ankiety/kwestiona-
riusza, na próbie 30 osób, oraz metody CAWI (ang. computer-Assisted web interview), czyli 
kwestionariusza umieszczonego w internecie, na próbie 90 osób. Ogółem w badaniach wzięło 
udział 120 osób, w tym 75% kobiet i 25% mężczyzn. Wśród wszystkich osób, które wzięły 
udział w badaniu, najliczniejszą grupę stanowili respondenci zamieszkujący wiejskie obszary 
(45%). Na drugim miejscu znaleźli się respondenci zamieszkujący duże miasta powyżej 500 tys. 
mieszkańców, którzy stanowili 38% ogółu próby badawczej. Ze względu na poziom dochodów 
najliczniejszą grupę (43% ogółu ankietowanych) tworzyły osoby o dochodach mieszczących się 
w przedziale 2001-3000 zł w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Drugą 
grupę stanowili ankietowani z dwóch grup dochodowych, tj. do 1000 zł oraz w przedziale 
1001-2000 zł. Udział każdej z tych grup wynosił 19% badanej populacji. Najmniej liczną grupę 
(7,5%) stanowiły osoby o miesięcznych dochodach z przedziału 3001-4000 zł [Jurczuk 2017]. 

charakterystyka działań promocyjnych badanego przedsiębiorstwa 
Malownicza wieś Tymbark jest położona u podnóża Podhala i Tatr w województwie ma-

łopolskim. W miejscowości tej w 1936 roku powstało przedsiębiorstwo, którego produkty 
współcześnie nabywane są przez konsumentów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Po-
wstanie Spółdzielni Owocarskiej było efektem przedsiębiorczości i kreatywności Józefa Marka, 
młodego inżyniera sadownictwa, który pragnął, aby góry Ziemi Limanowskiej zakwitły sadami 
[https://tymbark.com/o-firmie/historia/historia-tymbarku]. Do 1990 roku przedsiębiorstwo 
Tymbark nie miało własnego znaku firmowego. Na etykietach znajdował się symbol kogucików 
w postaci ludowej wycinanki, nawiązujący do miejscowości Tymbark. Dopiero w 1991 roku 
stworzono logo marki. Podstawowym elementem nowego znaku firmowego stało się jabłko. 
Z okazji 75-lecia istnienia firmy Tymbark powstało nowe logo. Tymbark to przedsiębiorstwo 
funkcjonujące w przemyśle spożywczym, producent soków, nektarów i niegazowanych napojów 
owocowych. Produkty Tymbark są sprzedawane w Polsce i na około 30 rynkach zagranicznych, 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, na Litwie, Łotwie, w Rumunii, Irlandii, USA, Finlandii, 
Szwecji, Holandii, na Cyprze i Malcie.

Przedsiębiorstwo Tymbark wprowadza nieustannie nowe produkty, dostosowując je do 
zróżnicowanych preferencji klientów. Dotyczy to zarówno smaku i jakości produktów, ale 
także rodzaju opakowań oraz przekazywanych za ich pośrednictwem treści. W oferowanych 
produktach firma Tymbark łączy tradycyjne smaki, z nowymi niestandardowymi rozwiązania-
mi. W ofercie uwzględnia wszystkich potencjalnych konsumentów, poczynając od klientów, 
którzy chcą się napić tradycyjnego soku czy napoju, poprzez tych którzy próbują znaleźć jak 
najzdrowsze rozwiązania (Tymbark Vitamini), a kończąc na konsumentach, którzy chcą znaleźć 
coś dla swoich dzieci (Kartonik Tymbark), potrzebują orzeźwienia (Cytroneta) lub poszukują 
nowych oryginalnych smaków (Tymbark Owoce Świata).

W celu wyróżnienia produktów marki Tymbark inwestuje w kreatywne, niekonwencjonalne 
elementy wizualne opakowań swoich produktów. Za pośrednictwem etykiety umieszczonej na 
produkcie, firma uatrakcyjnia wizualnie dany produkt i stara się pokazać to, co najważniejsze. 
Pokazać zatem specyfikę smakową, odnieść się do okoliczności towarzyszących powstaniu 
produktu lub źródła pomysłu na dany produkt. Etykiety produktów Tymbark służą również 
do odświeżenia produktów już istniejących na rynku, przekazania najnowszych informacji 
dotyczących gier, konkursów i loterii, a także zbliżających się ważnych wydarzeń dotyczących 
przedsiębiorstwa. Szybko zmieniające się oczekiwania i wymagania konsumentów sprawiają, że 
przedsiębiorstwo systematycznie wprowadza innowacje w obszarze opakowań i ich formatów. 
Marka Tymbark uzyskała sympatię konsumentów dzięki kreatywnym działaniom promującym. 
Najbardziej wyróżniającym elementem marki Tymbark są zabawne, intrygujące i wyrażające 
uczucia napisy i hasła umieszczone na wewnętrznej stronie nakrętki lub kapsla. Pierwszy taki 
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napis pojawił się w 1993 roku z hasłem „uszy do góry”. W 2017 roku otwierając butelkę soku 
Tymbark, konsument trafiał na jedno z 490 powstałych haseł, np.: „jestem otwarty”, „to da się 
zrobić”, „pomyśl życzenie”, „uśmiech proszę”, „dla kogoś znaczysz wszystko”, „mała rzecz a 
cieszy”, „popatrz w niebo!”, „nie wyrzucaj mnie!!”, „uda się”, „podaj dalej”, „co ja tu robię”, 
„teraz jest twój czas”, „patrz na znaki” [http://nazwydlafirm.com/kapsel-od-tymbarku]. Dla 
wielu osób hasła z produktów Tymbarku są krótkotrwałą inspiracją. 

Firma Tymbark, oprócz działań reklamowych, prowadzi działalność przez realizowane 
programy społeczne. Jest inicjatorem kampanii zachęcających ludzi do wypicia jednej szklanki 
soku dziennie, która dostarcza niezbędnych witamin do organizmu. W prosty i wesoły sposób 
promuje zdrowe podejście do życia, realizuje różnorodne działania skierowane do konsumen-
tów oraz programy edukacyjne dla dzieci dotyczące właściwych nawyków żywieniowych. 
Przedsiębiorstwo Tymbark jest również organizatorem rozgrywek w piłkę nożną dla dzieci „Z 
podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

wyniki badań ankietowych
Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu ankietowym dotyczącym działań mar-

ketingowych przedsiębiorstwa Tymbark deklarowali znajomość produktów tej firmy oraz 
potwierdzali znajomość i rozpoznawalność marki na rynku. Ponad połowa respondentów, 
czyli 55%, deklarowała dokonywanie zakupu produktów marki Tymbark raz w miesiącu, 20% 
ankietowanych zaś dokonywało zakupu zazwyczaj raz w tygodniu, natomiast pozostałe 25% 
respondentów kupowało produkty marki Tymbark rzadziej niż raz w miesiącu. A zatem marka 
Tymbark oraz jej produkty były znane wszystkim respondentom, jednak nie należały do listy 
codziennych zakupów.

Ważny element promocji stanowią emocje i skojarzenia. W przeprowadzonym badaniu 
zapytano respondentów o dwa –  inne niż napój i sok – skojarzenia związane z marką Tym-
bark. Pierwszym skojarzeniem wszystkich respondentów było hasło umieszczone pod kapslem 
napoju Tymbark. Drugim skojarzeniem związanym z marką Tymbark, wymienionym przez 
27% ankietowanych było hasło zdrowie, które obejmowało kampanie wizerunkowe marki 
(np. „Kochaj życie!”)  oraz kampanie realizowane przez przedsiębiorstwo Tymbark promujące 
zdrowy styl życia, np. „Szklanka soku Tymbark do śniadania”. Prawie co piąty ankietowany 
(22%) kojarzył markę Tymbark ze świeżością, 20% respondentów z owocem, natomiast 15% 
osób uczestniczących w badaniu odpowiedziało, że Tymbark kojarzy im się z kolorem zielo-
nym. Wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się takie hasła, jak: miejscowość, aplikacja „Mój 
kapsel dnia”, turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion” oraz Maspex.

Zdaniem respondentów, podstawowym instrumentem marketingowym stosowanym przez 
firmę są kapsle z chwytliwymi hasłami, które wskazali wszyscy respondenci. Przedsiębiorstwo 
wykorzystuje kapsle jako element do zamykania butelek, a ponadto motyw kapsla pojawia się na 
magnesach i brelokach. Na drugim miejscu znalazły się działania promujące zdrowe podejście 
do życia. Wśród pozostałych działań marketingowych przedsiębiorstwa Tymbark bezpośrednio 
oddziałujących na konsumentów, można zaliczyć aplikacje, różnorodne konkursy i loterie. Przy 
takich aktywnościach firma nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem i dzięki temu utrwala 
relację, bowiem produkt bardziej zapada w pamięć. 

W opinii respondentów marka Tymbark często promuje oferowane produkty. Aż 75% an-
kietowanych wskazała, że często zetknęła się z takimi działaniami promocyjnymi, jak reklamy 
telewizyjne, internetowe, outdoorowe itp. Tylko 15% ankietowanych wyraziło opinię, że pro-
mocja marki Tymbark nie jest wystarczająco intensywna. Respondenci poproszeni o wskazanie 
co najmniej jednego przykładu działania promocyjnego marki Tymbark zaobserwowanego w 
ostatnim czasie wskazali następująco:
 – reklamy w TV (80% ankietowanych),
 – reklamy outdoorowe (55% ankietowanych),
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 – reklamy w internecie (35% ankietowanych),
 – kapsle z hasłem (53% ankietowanych), 
 – konkursy (20% ankietowanych),
 – promocje na produkty (15% ankietowanych).

Dane dotyczące częstotliwości z jaką ankietowane osoby stykały się z poszczególnymi 
działaniami marketingowymi przedsiębiorstwa Tymbark zawarto w tabeli 1. Respondenci na 
pierwszym miejscu wskazali reklamy telewizyjne, jako występujące bardzo często. Na drugim 
miejscu najczęściej spotykanych działań marketingowych znalazły się reklamy outdoorowe 
(billboardy itp.). Prawie każda rodzina ma samochód, a coraz więcej osób dojeżdża własnym 
samochodem do pracy, co sprzyja dostrzeganiu przez te osoby billboardów promujących mar-
kę czy produkt, znajdujących się przy drodze. Trzecim najczęściej spotykanym działaniem 
marketingowym przedsiębiorstwa Tymbark wymienionym przez ankietowanych okazały się 
reklamy internetowe. Internet, podobnie jak telewizja, stał się jedną z możliwości spędzania 
wolnego czasu. Ale także odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształcenia oraz w życiu 
zawodowym. Według opinii respondentów najmniej spotykanymi działaniami promocyjnymi 
firmy były upominki, targi/wystawy oraz gry.

W zakresie znajomości działań społecznych przedsiębiorstwa Tymbark osoby, które wzięły 
udział w ankiecie, samoistnie określały znane im działania społeczne realizowane przez przed-
siębiorstwo Tymbark. Z badań wynika, że 75% respondentów zadeklarowało, że nie zetknęło 
się i nie zna aktywności społecznej przedsiębiorstwa Tymbark. Zaledwie 25% ankietowanych, 
czyli 30 osób, odpowiedziało, że zna działania społeczne przedsiębiorstwa Tymbark, z czego 
80% wymieniło turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, a 20% re-
spondentów wskazało kampanie promujące zdrowy styl życia „5 porcji warzyw, owoców lub 
soku” i „Szklanka soku Tymbark do śniadania” 

Na rozpoznawalność marki na rynku wpływa wiele czynników. Za działania najbardziej 
oddziałujące na rozpoznawalność marki Tymbark respondenci jednogłośnie uznali reklamy 

Tabela 1. Częstotliwość stykania się z działaniami promocyjnymi przedsiębiorstwa Tymbark w opinii 
respondentów (N = 120)
table 1. frequency of contact with tymbark’s promotional activities in the opinion of respondents (n = 120)
Wyszczególnienie/ specification Udział osób wskazujących częstotliwość zetknięcia 

się z działaniami marketingowymi/participation 
of persons indicating frequency of contact with 

marketing activities [%]
nigdy/
never

rzadko/
rare

często/
often

bardzo często/
very often

Reklamy telewizyjne/Ads tv - 15,0 40,8 44,2
Reklamy internetowe/Ads internet 13,3 50,0 21,7 15,0
Reklamy outdoorowe/outdoor advertising 10,8 35,0 38,3 15,8
Targi/wystawy/trade shows/exhibitions 55,0 40,8 4,2 -
upominki/Gifts 85,0 15,0 - -
Eventy okolicznościowe/occasional events 45,0 35,0 20,0 -
Kampanie promujące zdrowy styl życia/
campaigns promoting a healthy lifestyle 40,0 38,3 16,7 5,0

Turniej „Z podwórka na stadion”/tournament 
„from the backyard to the stadium” 32,5 35,0 16,7 15,8

Aplikacje mobilne/mobile applications 49,2 29,2 11,7 10,0
gry/Games 65,0 28,3 6,7 -
konkursy/competitions 36,7 37,5 25,8 -

Źródło: badania własne
source: own research
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telewizyjne (98% respondentów) oraz hasła na nakrętkach i kapslach (84% respondentów), 
niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu dochodów. Kolejnym instru-
mentem wymienionym przez grupę respondentów były reklamy w internecie. Element ten 
został wskazany przez 45% ankietowanych. Respondenci wskazali także turniej piłkarski „Z 
podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, jako ważny element marketingu w tym zakresie, a 
były to głównie osoby w wieku 20-40 lat. Osoby w tym wieku zazwyczaj założyły rodzinę, a 
społeczne działania marketingowe przedsiębiorstwa Tymbark umożliwiają lub ułatwiają aktywne 
spędzanie czasu przez ich dzieci. Ankietowani mogli również samoistnie wymienić przykłady 
działań marketingowych firmy Tymbark. Dodatkowo wymieniono następujące formy promocji:
 – merchandising (6 osób, co stanowi 5% respondentów),
 – wizerunek przedsiębiorstwa (5 osób, czyli 4,2% respondentów).

W cyklu życia przedsiębiorstwa bardzo ważnym aspektem jest poprawna identyfikacja 
konkretnych produktów lub usług z daną firmą przez potencjalnego konsumenta. Zdaniem 
53% respondentów działania marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwo Tymbark w 
największym stopniu wpływają na rozpoznawalność marki (tab. 2). 

Budowanie rozpoznawalności marki zwiększa szanse na pozyskanie nowych grup odbior-
ców. Przedsiębiorstwo Tymbark, uzyskując wysoki stopień rozpoznawalności, zwiększa szansę 
osiągnięcia mocnej i stabilnej pozycji wśród konkurentów, a w rezultacie większej sprzedaży 
produktów. Na drugim miejscu 51% ankietowanych wskazało sprzedaż, która jest jednym 
z głównych źródeł generujących dochody firmy. Dlatego ważne jest przygotowanie działań 
marketingowych przez przedsiębiorstwo Tymbark w taki sposób, aby zapadały w pamięci po-
tencjalnych konsumentów, a w efekcie by doprowadziły do wybrania produktów marki spośród 
konkurencyjnych w procesie dokonywania zakupu. Najmniejszy wpływ, zdaniem respondentów, 
działania marketingowe mają na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
o znanej marce dostosowują działania promocyjne, aby zwiększać stopień rozpoznawalności 
danej marki wśród konsumentów.

Działania marketingowe badanej firmy zauważyły wszystkie osoby, które wzięły udział 
w badaniu. Respondenci ocenili stosowane działania marketingowe przez przedsiębiorstwo 
Tymbark jako skuteczne (84% ankietowanych) oraz bardzo skuteczne (16% ankietowanych).

podsumowanie
W nowoczesnym podejściu strategie marketingowe firm koncentrują się na rynku nabywcy 

i skupiają się na określeniu potrzeb i preferencji klienta dotyczących zgłaszanego zapotrzebo-
wania na dany produkt, a następnie na zaspokojeniu wykreowanego popytu. Aby strategia firmy 
dotycząca produktu była skuteczna, przedsiębiorstwa dokonują szczegółowej analizy oferty za 
pomocą narzędzi marketingu-mix. 

Tabela 2. Ocena działań marketingowych jako czynników kształtujących wybrane elementy pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa Tymbark w opinii respondentów (N=120)
table 2. Assessment of the impact of marketing activities on factors shaping the competitive position of 
tymbark in the opinion of respondents (n = 120) 
Wyszczególnienie/specification Udział osób wskazujących ocenę/participation 

of persons indicating the assessment [%]
1 2 3

Sprzedaż/sale 36,7 50,8 12,5
Rozpoznawalność marki/brand recognition 53,3 25,0 21,7
Wizerunek przedsiębiorstwa/Enterprise image 10,0 24,2 65,8

1 – największy wpływ, 3 – najmniejszy wpływ/1 – the biggest influence, 3 – the smallest impact
Źródło: badania własne
source: own research
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Przeprowadzone badania wykazały pełną (100% respondentów) znajomość marki Tymbark. 
Firma ma zróżnicowaną ofertę produktów, która wraz z pojawiającymi się nowymi trendami na 
rynku cały czas jest rozszerzana i dostosowywana. Przedsiębiorstwo stosuje wiele różnorodnych 
tradycyjnych i nowoczesnych działań marketingowych wpływających na rozpoznawalność 
marki. Głównym instrumentem wykorzystywanym w promocji i identyfikacji marki Tymbark, 
znanym wszystkim respondentom, były kapsle Tymbarku. Kapsle z produktów marki Tym-
bark biorą udział we wszystkich formach promocji przedsiębiorstwa i jego produktów. Firma 
prowadzi tradycyjne formy promocji, którymi są reklamy telewizyjne, reklamy outdoorowe, 
reklamy w internecie, a także stawia na kreatywne działania, wśród których można wyróżnić: 
gry, konkursy, eventy okolicznościowe oraz udział w programach społecznych.

Przedsiębiorstwo Tymbark jest znaną marką na rynku. Przez zastosowanie wyraźnego logo i 
odpowiednich form promocji produkty firmy Tymbark wyróżniają się na tle konkurencji, dzięki 
czemu klienci szybko identyfikują produkty z marką. Kreatywne działania marketingowe, z 
którymi konsument ma bezpośredni kontakt są skuteczniejsze od marketingu tradycyjnego. 
Głównym tego typu działaniem są kapsle z hasłami, które są identyfikowane z marką Tymbark 
przez wszystkich respondentów oraz zostały wyodrębnione przez 84% respondentów, jako drugi 
czynnik wpływający w największym stopniu na rozpoznawalność marki. Innymi przykładami 
tego typu działań są wprowadzane przez firmę innowacje w zakresie opakowań, ich formatów 
oraz oryginalnych elementów wizualnych. Przedsiębiorstwo również inwestuje w kreatywną 
formę promocji w postaci gier i konkursów.
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Summary
the aim of the study is to determine the awareness of tymbark's promotional activities. the research 

was carried out using a questionnaire on a sample of 120 respondents (30 by pApi and 90 cAwi). the 
research shows that tymbark is a well-known and recognizable brand on the polish market. creative 
marketing activities, such us innovative product packages and unconventional promotion were, more 
effective than traditional marketing.

Adres do korespondencji
dr inż. Anna Grontkowska

orcid.org/0000-0002-7286-8496
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

 e-mail: anna_grontkowska@sggw.pl


