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Synopsis. Warunki konkurencji na rynku oraz potencjalne szanse zwiêkszenia popytu i spo¿ycia produktów
mleczarskich w Polsce wymagaj¹ ze strony przedsiêbiorstw prowadzenia  aktywnych w³asnych dzia³añ marketin-
gowych oraz dzia³añ promocyjnych o charakterze ogólnym w skali sektora mleczarskiego. Oznacza to wzajemne
oddzia³ywanie kampanii promocyjnych firm z wykorzystaniem ró¿norodnych instrumentów komunikacji ryn-
kowej oraz ogólnopolskich kampanii mleka, organizowanych sukcesywnie ze �rodków publicznych. W pracy
podjêto próbê analizy skuteczno�ci tych dzia³añ, jako narzêdzia komunikacji rynkowej w ocenie konsumentów
produktów mleczarskich oraz ich wp³ywu na decyzje zakupowe konsumentów i sytuacjê sektora mleczarskiego w
Polsce. Ocena przeprowadzona zosta³a na podstawie wyników badañ w³asnych, na losowo wybranej, reprezenta-
tywnej, grupie konsumentów dwukrotnie � w pierwszym kwartale lat 2009 i 2010.

Wstêp
Aby zapewniæ sukces na rynku produktów mleczarskich, cechuj¹cym siê ju¿ wysokim stop-

niem dojrza³o�ci, niezbêdne jest podejmowanie wielu równoleg³ych dzia³añ z obszaru marketingu i
zarz¹dzania, tak¿e niezale¿nych od przedsiêbiorstwa. W obecnych warunkach, przedsiêbiorstwa
mleczarskie powszechnie korzystaj¹ z reklamy czy promocji w miejscu sprzeda¿y, ale w mniejszym
stopniu wykorzystuj¹ inne nowoczesne �rodki komunikacji rynkowej. Sektor mleczarski, jako pierw-
szy na polskim rynku ¿ywno�ciowym podejmowa³ i konsekwentnie podejmuje ogólne dzia³ania
promocyjne produktu, nie zawsze daj¹ce efekty. Kluczem do sukcesu jest zawsze konsument oraz
umiejêtno�æ dotarcia do  jego �wiadomo�ci, a w efekcie zapewnienia sobie jego lojalno�ci. Wyra�-
ne zró¿nicowanie segmentów konsumentów produktów mleczarskich powoduje konieczno�æ sto-
sowania indywidualnych sposobów dotarcia, za pomoc¹ szeroko pojêtych instrumentów komuni-
kacji rynkowej. Ich efektywno�æ w ocenie przedsiêbiorstw mleczarskich jest nadal wysoka,
szczególnie w odniesieniu do produktów masowych, takich jak produkty mleczarskie. Nale¿y jed-
nak dokonaæ konfrontacji tych ocen z opiniami konsumentów produktów mleczarskich, co stano-
wi³o podstawow¹ przes³ankê badañ  przeprowadzonych w ramach opracowania.

W pracy dokonano oceny znaczenia dzia³añ promocyjnych na rynku produktów mleczarskich
w opinii konsumentów, w kontek�cie ich skuteczno�ci oraz postrzeganej czêstotliwo�ci wykorzy-
stania ró¿nych form promocji i reklamy. Analiza powy¿sza zosta³a przeprowadzona w oparciu o
badania w³asne zachowañ konsumentów oraz decyzji przedsiêbiorstw mleczarskich.

Materia³ i metodyka badañ
Materia³ do rozwa¿añ stanowi³y badania opinii konsumentów produktów mleczarskich, doty-

cz¹ce szeroko pojêtych dzia³añ promocyjnych na tym rynku oraz badania wtórne i informacje
zebrane na temat kampanii promocyjnych w sektorze mleczarskim w Polsce, na podstawie danych
pochodz¹cych z czasopism bran¿owych, literatury fachowej i Internetu. Za podstawê do oceny
postaw  i zachowañ konsumentów wobec dzia³añ promocyjnych, ich czêstotliwo�ci i charakteru,
przyjêto pierwotne badania w³asne.
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Badania w³asne, maj¹ce na celu ocenê dzia³añ promocyjnych zosta³y przeprowadzone dwu-
krotnie (w IV kwarta³ach 2008 i 2009 roku) za pomoc¹ standaryzowanego kwestionariusza wywiadu
indywidualnego w domu respondenta, na 1000 osobowej próbie ogólnopolskiej, losowo-kwoto-
wej, imiennej, reprezentatywnej dla doros³ej populacji Polaków w wieku 15-75 lat. Zgodnie z za³o¿e-
niami doboru kwotowego, struktura próby by³a zgodna pod wzglêdem p³ci i wieku strukturze
badanej populacji. Próba ta odpowiada populacji ok. 29 860 tys. osób. Badania stanowi³y fragment
badania rynku mleka i produktów mleczarskich prowadzonych systematycznie na zlecenie KZSMl
w Warszawie. Zarówno próba jak i metodyka badañ by³y analogiczne w obu latach, co pozwala na
porównanie poszczególnych fal badañ.

Wyniki badañ i dyskusja
Sukces przedsiêbiorstwa na wspó³czesnym rynku mleczarskim jest przede wszystkim wynikiem

zastosowania odpowiedniej strategii promocyjnej (w tym strategii reklamowej), czyli programu defi-
niowania i realizacji celów organizacji. Tworzenie takiej strategii wymaga odpowiedzi na pytanie
dotycz¹ce charakterystyki zachowañ konsumentów na okre�lonym rynku; okre�lenia stylu ¿ycia
[Russel, Lane 2000]. Ostatecznym celem wszelkich dzia³añ promocyjnych jest wp³yw na wielko�æ
realizowanej sprzeda¿y produktów mleczarskich w Polsce. Efektem kampanii promocyjnej mo¿e byæ
równie¿ zmiana wizerunku konkretnego produktu mleczarskiego w �wiadomo�ci konsumentów, czy
te¿ zmiana wizerunku produktów mleczarskich, rozumianych ogólnie, a tak¿e tworzenie i umacnianie
lojalno�ci wobec tych produktów [Stru¿ycki, Heryszek 2007]. Reklama, jak pokazuj¹ do�wiadczenia
rynku ¿ywno�ciowego, pe³ni te¿ istotn¹ rolê edukacyjn¹ [�wi¹tkowska, Berger 2001]. Wymienione

funkcje s¹ czêsto wa¿niejsze ni¿ jednorazowe nak³o-
nienie konsumenta do zakupu [Kall 2002].

Z badañ przeprowadzonych w IV kw. 2008 roku
wynika, ¿e z reklam¹ mleka spotka³o siê 70% konsu-
mentów. Spo�ród ankietowanych 30% nie potrafi³o
przypomnieæ sobie reklamy mleka i jego marki. A¿ 58,6%
respondentów pamiêta³o reklamê mleka i potrafi³o wska-
zaæ reklamowan¹ markê. Reklamê mleka jako produktu
wskaza³o a¿ 26,0% respondentów (tab. 1).

Znaczenie reklamy ogólnej na rynku mleczarskim w ocenie konsumentów
Reklama produktu okre�lonej marki (tzw. brand advertising) informuje konsumentów o wyró¿-

niaj¹cych i charakterystycznych cechach, które pozwalaj¹ na odró¿nienie od produktów konku-
rencyjnych marek. Reklama kategorii produktu promuje za� ca³¹ grupê w miarê jednorodnych
produktów (np. mleka p³ynnego) [�wi¹tkowska 2009]. Podczas gdy reklama marki ma wp³yw na
powiêkszanie lub utrzymywanie udzia³ów w rynku, reklama kategorii produktu ma na celu zwiêk-
szanie wolumenu ca³ego rynku, ca³kowitej sprzeda¿y i popytu na te produkty lub przynajmniej
redukcjê tempa spadku konsumpcji. Reklama ogólna lub spo³eczna mo¿e byæ dobrym narzêdziem
kszta³tuj¹cym rynek i poziom spo¿ycia poszczególnych produktów ¿ywno�ciowych [�wi¹tkow-
ska, Krajewski 2008].

Na podstawie badañ z 2008 roku stwierdzono, ¿e a¿ 41,8% ankietowanych uzna³o reklamê ogóln¹
za skuteczn¹ w tworzeniu pozytywnego wizerunku  produktów mleczarskich, nawet je¿eli nie by³a to
reklama specyficznej marki lub producenta. Jednocze�nie a¿ 36,8% respondentów uwa¿a³o, ¿e rekla-
ma taka przynosi korzy�æ wszystkim producentom, a wspólne dzia³ania reklamowe s¹ op³acalne
(26,6% wskazañ) i przyczyniaj¹ siê do poprawy komunikacji miêdzy producentem akonsumentem
(25% wskazañ). Zaledwie 12% ankietowanych uzna³o, ¿e reklama ogólna nie jest efektywna lub nie
ma sensu. Dominuj¹ zatem pozytywne oceny tego rodzaju kampanii promocyjnej.

Z kampani¹ spo³eczn¹ mleka jako kategori¹ produktu w badaniu z 2008 roku spotka³o siê 87,3%
respondentów, a 6,7% dostrzeg³o te¿ kampaniê mleka jako ca³o�ci. Reklama ogólna mleka odbierana
by³a przez wiêkszo�æ konsumentów bardzo pozytywnie (rys. 1). Konsumenci uwa¿ali, ¿e by³a zrozu-
mia³a, wiarygodna, dostarcza³a informacji o produkcie, zachêca³a do jego zakupu [�wi¹tkowska 2009a].
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Do�wiadczenia i ocena kampanii spo³ecznych produktów mleczarskich w Polsce
Podstawowym zadaniem reklamy kategorii produktu (generic advertisement) jest zwykle zmia-

na negatywnego lub kreowanie pozytywnego wizerunku ca³ej grupy produktów, np. produktów
mleczarskich. Ich tworzenie i stosowanie wynika najczê�ciej ze zmniejszenia spo¿ycia produktów,
których istniej¹ zdrowotne lub ekonomiczne przes³anki do zwiêkszenia ich spo¿ycia. Tego typu
reklama sprawdza siê równie¿ w przypadku produktu niemarkowego, dla którego wykreowanie
marki jest trudne lub wrêcz niemo¿liwe. Celem g³ównym jest zwiêkszenie sprzeda¿y (popytu) lub
przynajmniej zahamowanie tempa spadku konsumpcji produktu.

Ocena skuteczno�ci reklamy mleka o charakterze ogólnym jest trudna z uwagi na niewielki zakres
elementów porównywalnych. Z systematycznych badañ jako�ciowych prowadzonych w latach 2003-
2008 w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW wynika, ¿e zarówno kobiety, dzieci jak i
m³odzie¿ najczê�ciej rozpoznawali has³o kampanii �Pij mleko! Bêdziesz wielki�. Jednocze�nie has³a
kampanii �Nabia³ wzmocni Twoje ko�ci i poczucie godno�ci� oraz �Mleko pijê �wiat podbijê� znane
by³y tylko niektórym i z regu³y nie potrafili ich bezb³êdnie powtórzyæ. Reklamy ogólne mleka najczê-
�ciej by³y dostrzegane w telewizji, co �wiadczy o wysokiej skuteczno�ci tego �rodka przekazu w
dotarciu do odbiorców. Potwierdzono te¿, ¿e oddzia³ywanie reklamy na konsumentów polega g³ów-
nie na zwiêkszeniu ich wiedzy na temat znaczenia mleka w ¿ywieniu cz³owieka, a tym samym na
poprawie wizerunku mleka. Reklama ogólna w niewielkim stopniu przek³ada siê jednak na zmianê
postaw, a zw³aszcza zachowañ konsumentów. Badana populacja m³odzie¿y nie uzna³a mleka za pro-
dukt �modny�, a raczej za tradycyjny i zwyczajny [�wi¹tkowska 2009b].

W badaniach w³asnych przeprowadzonych pod koniec 2009 roku, a¿ 83,2% respondentów po-
twierdzi³o znajomo�æ kampanii �Pij mleko! Bêdziesz wielki.�, a zaledwie 20,3% zna³o has³o bie¿¹cej w
tym okresie kampanii �Stawiam na mleko�. By³o ich mniej ni¿ w tym samym okresie 2008 roku, gdy
znajomo�æ has³a tej kampanii deklarowa³o 25,3% re-
spondentów. Analogicznie, znajomo�æ kampanii �Pij
mleko! Bêdziesz wielki.� zadeklarowa³o wówczas
74,7% respondentów. Wskazuje to, na trudno�æ po-
wtórzenia sukcesu pierwszej kampanii spo³ecznej
mleka, ale te¿ na niewielk¹ skuteczno�æ dzia³añ in-
formacyjno-edukacyjnych (prowadzonych nawet na
du¿¹ skalê) w relacji do konsekwentnych dzia³añ re-
klamowych prowadzonych w mediach (g³ównie w
telewizji i na bilbordach) � tabela 2.

Ocena czêstotliwo�ci wystêpowania ró¿nych form dzia³añ promocyjnych na rynku
mleczarskim w opinii konsumentów

Konsumenci podejmuj¹ decyzje zakupu w przypadku produktów spo¿ywczych pod wp³ywem rekla-
my, choæ nie zawsze siê do tego przyznaj¹ [�wi¹tkowska, Berger 2001]. W badaniach konsumenckich w
2008 roku a¿ 56% ankietowanych przyzna³o jednak, ¿e reklama zachêci³a ich do zakupu produktu mleczne-
go. Do zakupu napoju mlecznego pod wp³ywem reklamy przyzna³o siê 44% respondentów. Poszczególne
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Rysunek 1. Reklama ogólna mleka w ocenie konsumentów w IV kwartale 2008 roku (N=1000)
�ród³o: opracowanie w³asne.
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rodzaje dzia³añ promocyjnych stosowa-
nych przez producentów i handlowców
wystêpuj¹ z ró¿n¹ czêstotliwo�ci¹ i w
ró¿nym stopniu  oddzia³uj¹ na decyzje
konsumentów (tab. 3). Najczê�ciej, w obu
etapach badania, dostrzegana by³a re-
klama w mediach, promocje cenowe, re-
klama w miejscu sprzeda¿y i opakowa-
nia promocyjne. Mniejsze znaczenie
mia³y degustacje i reklama prasowa.
Wszystkie formy dzia³añ promocyjnych
by³y czê�ciej dostrzegane w 2009 roku
ni¿ w roku poprzednim, od 16,3 pkt. proc.
w przypadku reklamy w mediach do 2-6
pkt. proc w pozosta³ych formach pro-
mocji (rys. 2). Jest to efektem wzrostu

aktywno�ci promocyjnej przemys³u mleczarskiego we wszystkich obszarach aktywno�ci promocyjnej.
Reklamy mleka by³y najczê�ciej dostrzegane w telewizji (czêsto 41,9% w 2008 roku i 65,6% w 2009

roku) i na bilbordach (odpowiednio � 18,3 i 20,8%). W mniejszym stopniu by³y to reklamy w prasie
(18,3% w 2009 roku) oraz w radiu i internecie (po 14,8% w 2009 roku). Konsumenci bardzo wysoko cenili
te¿ informacyjn¹ rolê opakowañ i reklamy na opakowaniu mleka (odpowiednio 21,7 i 20,5%) (tab. 4).

Podobnie, jak w przypadku pozosta³ych form promocji, tak¿e w przypadku reklamy obserwuje
siê zwiêkszon¹ w relacji do 2008 roku dostrzegalno�æ reklamy mleka w poszczególnych no�nikach
i zdecydowany wzrost znaczenia telewizji w kszta³towaniu przekazu reklamowego � o 13,7 pkt.
proc. (rys. 2). Oznacza to, ze firmy mleczarskie zwiêkszy³y bud¿ety reklamowe w telewizji oraz
zintensyfikowa³y dzia³alno�æ reklamow¹.
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Rysunek 2. Czêsto dostrzegane formy promo-
cji mleka i dynamika zmian ich postrzegania
przez konsumentów w latach 2008-2009 (N=1000)
�ród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie i wnioski
Dzia³ania promocyjne o ró¿nym charakterze s¹ dostrzegane i dobrze oceniane przez wiêkszo�æ

konsumentów produktów mleczarskich. Wysok¹ rozpoznawalno�æ maj¹ te¿ kampanie spo³eczne i
reklama kategorii mleka jako produktu.

Reklama kategorii produktu (o charakterze ogólnym) jest stosowana jako narzêdzie kszta³towania
rynku tych produktów ¿ywno�ciowych, które nie wytworzy³y marek, tak¿e z uwagi na podstawowy
charakter produktów i du¿e rozproszenie producentów. W szczególno�ci dotyczy to mleka i du¿ej czê�ci
produktów mlecznych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e kampanie wspieraj¹ce spo¿ycie mleka w�ród ró¿nych grup
konsumentów, a szczególnie grup wra¿liwych na nieprawid³owe ¿ywienie (jak dzieci i m³odzie¿) od
dawna s¹ organizowane w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z tych
kampanii maj¹ d³ugie tradycje oraz dobrze ugruntowan¹ pozycjê w �wiadomo�ci konsumentów.
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Badania w³asne potwierdzaj¹ wysok¹ rozpoznawalno�æ i du¿¹ skuteczno�æ kampanii ogólnych
oraz kampanii spo³ecznych na rzecz spo¿ycia mleka, wskazuj¹c na du¿y wp³yw tych dzia³añ na
wizerunek i postrzeganie mleka jako wa¿nego produktu w�ród konsumentów, ale mniejszy realnie
wp³yw na poda¿ mleka i jego spo¿ycie. Jak wykazano w badaniach w³asnych, warunkiem powodze-
nia dzia³añ promocyjnych jest konsekwencja w d³ugim okresie prowadzeniu kampanii, jej spójne
przes³anie i dostosowanie do potrzeb grupy docelowej.

Pomimo stosunkowo du¿ej wiedzy o znaczeniu mleka dla konsumentów � beneficjentów  po-
szczególnych kampanii, stwierdzonej znajomo�ci ich hase³ i tre�ci, nie zaobserwowano istotnej
zmiany zachowañ konsumentów w zakresie mleka i przetworów mlecznych. Nie uda³o siê tak¿e
wykreowaæ wizerunku mleka jako produktu modnego w�ród m³odych konsumentów.
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Summary
Different promotional activities are noticed by 70% consumers of dairy products and judged well. Also social

campaigns and the category advertisement have the high recognizability for milk as product, because 87.3% of
examined consumers in 2008 was met with such an advertisement. Category advertisement(generic advertising)
is being taken as the tool of shaping the market of these food products which didn�t generated brands, also from
the attention to basic character of products and lack of concentration producers. It concerns the milk and the big
part of milk products in the particular. To underline one should underline, that campaigns supporting milk
consumption particulary amongst sensitive to wrong feeding consumer groups (like children and young people)
are being organised in countries of the European Union and United States for a long time. Some of these
campaigns have long traditions and the position consolidated well in the awareness of consumers. Own exami-
nations are confirming the high effectiveness and the recognizability of generic milk campaigns (and of social
campaigns), pointing out to the big influence of this action on the image and perceiving milk as important
product amongst consumers, but low influence on the supply of the milk and its consumption. Like they showed
in own examinations, a consequence in the long period is a condition of the success of promotional activities,
cohesive message and adapting the target group for needs. In spite of relatively of big knowledge about meaning
the milk for consumers � individual beneficiaries were observed for the campaign, for the stated knowledge of
their slogans and for content, no of essential change in consumer behaviour in the scope of the milk and milk
products. Didn�t manage to package image of the milk as fashionable product also amongst young consumers.
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