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Marketing idei

Czyli jak Cię widzą, tak... 
Cię 'kupują'?
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Definicja

Marketing idei nazywany w mediach reklamą społeczną, to zespół 
działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i 
promują społecznie ważne przesłania, zdobywają dla nich przychylność 
odbiorców, a w konsekwencji ułatwiają ich realizację w celu 
spowodowania humanizujących życie przemian społeczno-
gospodarczych, kulturalnych i obyczajowych.

Komitet Badań Naukowych, Z artykułu Joanny Senyczyn
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Podmioty realizujące marketing idei:

- NGO’s
- Instytucje kultury
- Organizacje sportowe
- Podmioty naukowe



5

Skąd marketingowe podejście do idei?

Kreowanie nowych idei — określenie struktury i procedur 
procesu jej transferowania do wybranych grup 
adresatów. To wymaga właściwego ujęcia i opracowania 
komunikatu — zrozumiałego oraz atrakcyjnego dla 
odbiorców

A. Szromnik, Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania 
idei — zarys strategii marketingowej, „Marketing i rynek” 4/2013
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Narzędzia marketingowe wykorzystywane na rynku idei:

- Pozycjonowanie/ strategia marki
- Identyfikacja wizualna
- Komunikacja / reklama
- Produkt / oferta
- Portfel marek / architektura marki
- System zachowań marki / punkty styku/ doświadczanie marki
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Pozycjonowanie określa:

Wizję rozwoju marki
Odróżnienie od konkurencji
Wskazówki w codziennej pracy
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Opis pozycjonowania:

Jaką mam osobowość?

Czym się zajmuję?

Na czym się znam?

Jakie korzyści obiecuje 
obcowanie ze mną?

W co wierzę?

Jakie wyznaję wartości?

W czym jestem lepsza od 
innych?

Z kim powinnam przebywać? 

Dla kogo jestem?

Co myślą Ci, z którymi obcuję?

Jaka jestem jednym słowem?

Co powoduje, że jestem kim 
jestem?
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Warunki pozycjonowania:

● atrakcyjność dla odbiorców
● wiarygodność
● odmienność od konkurencji
● spójność
● jednoznaczność
● prostota
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Przejawy pozycjonowania:

identyfikacja

nazwa

reklama

opakowanie

kultura organizacyjna

siedziba

decyzje dotyczące rozwoju

programy lojalnościowe

PR

www

oferta

sponsoring

dystrybucja

strategia cenowa

obsługa klienta
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IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki na rynku. 
Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w celu 
uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia 
jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest 
najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

- logo/logotyp

- kolorystyka

- krój pisma

- wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz,

- wygląd produktów oraz i ich opakowań,

- szata zewnętrzna materiałów promocyjnych itd.
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Księga identyfikacji wizualnej

Oficjalny zapis wzorców prezentacji firmy, który w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu 
identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. Księga identyfikacji występuje także pod innymi 
nazwami: księga tożsamości, CorporateI identity Manual, CI Manual, Corporate Identity Guide Book. 

Księga może więc obejmować następujące elementy wizualnej identyfikacji firmy:

● symbole firmy (logo, symbole dekoracyjne),

● kolory firmowe,

● typografie firmowe,

● druki firmowe (papier firmowy, koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety wizytowe, dokumenty 
handlowe, rachunki i faktury, inne druki firmowe),

● wzory materiałów reklamowych, form audiowizualnych (np. prezentacji), materiałów drukowanych dla 
celów public relations,

● ubiór i identyfikatory pracowników,

● oznakowanie środków transportu,

● architektura i wystrój budynków, wnętrz biurowych, punktów sprzedaży,

● informacja wizualna (tablice informacyjne zewnętrzne, tablice informacyjne wewnętrzne, szyldy 
firmowe, tabliczki informacyjne przy/na drzwiach),

● inne elementy identyfikacji (flagi, transparenty, maskotki, upominki).
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Planując komunikację warto zobaczyć z kim i z czym będziemy 
konkurować

● Kim są konkurenci?
● Jakie media wykorzystują?
● Jakich środków wyrazu używają?
● Gdzie i kiedy komunikują “wszyscy”? Jak się przebić?
● Jakie są nowe trendy, przed którymi się bronić, a z 

których skorzystać?



14

Okazje do komunikowania:

Jakie wydarzenia w ciągu roku możemy wykorzystać?

Kiedy nasi odbiorcy potrzebują tego, co im oferujemy?

Kiedy myśl o naszej działalności; ofercie przychodzi im do głowy?

Gdzie chodzą? Co robią w pracy, w wolnym czasie? 

Co jest dla nich ważne? Czym się martwią?

W co się angażują?

Jakie media “konsumują”? 

Jak możemy ich zaskoczyć?
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Przykład: SIW Miasto Lublin
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Logo
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Praktyka
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Loga fundacji (przykłady)
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Loga stowarzyszeń (przykłady)
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Komunikacja

Po co i dla kogo coś robimy? 

Funkcja: informacyjna? Wizerunkowa? 
Promocyjna?

Ważny dobór kanałów; narzędzi! 
wydawnictwo, film, www, ambient, event.... 
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Komunikacja www
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...można i tak...
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Ulotki...



27

Ulotki...
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Spójność i konsekwencja kluczem do rozpoznawalności
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Fundacja Małego Księcia – budowanie wizerunku poprzez skojarzenie z 
rozpoznawalnymi; znanymi osobami (niebezpieczeństwa!)
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Firma komercyjna - idea społeczna
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O trudnych tematach...

Kampanie społeczne

● Hospicjum Małego Księcia
https://youtu.be/IWl_DX6LXic

● Fundacja Anny Dymnej
https://www.youtube.com/watch?v=J44fteQ6rLM 

● Gorzkie cukierki
https://www.youtube.com/watch?v=1YF6BD1tj7Y

● Evan
https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc&feature=youtu.be  

https://youtu.be/IWl_DX6LXic
https://www.youtube.com/watch?v=J44fteQ6rLM
https://www.youtube.com/watch?v=1YF6BD1tj7Y
https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc&feature=youtu.be
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Żyję bo biorę www.zyjebobiore.pl 
Inicjatorem jest grupa młodzieży chorej na cukrzycę z całej Polski w wieku 14-19 lat, która sama kampanię 
wymyśliła i opracowała. Opiekę nad inicjatywą sprawuje Federacja organizacji cukrzycowych. ( 
https://www.youtube.com/watch?list=UUP-KIOiW5cH8Fut7Re7uiRA&time_continue=9&v=KE5OZ29DYeo )

http://www.zyjebobiore.pl/
https://www.youtube.com/watch?list=UUP-KIOiW5cH8Fut7Re7uiRA&time_continue=9&v=KE5OZ29DYeo
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Zagadka: co jest 
przedmiotem tej kampanii 
społecznej?
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Ciekawe; niestandardowe ujęcie tematu: Kampania przeciwko rozmowom przez komórkę 
podczas prowadzenia samochodu. Ujęcie ze strony osoby rozmawiającej, a nie kierowcy!  
Kampania realizowana w Indiach na zlecenie Policji drogowej z Bangalore.
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Dziękuję!
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