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Rozdział 4: Plan Marketingowy  
 

 Podsumowanie  
 

Rozdział 4 "Plan Marketingowy" odnosi się w szczególności do procesu marketingu na wiele różnych 
sposobów. Pokazuje on, jak bardzo musi się różnić w zależności od rynku i preferencji klientów. 
Rozdział 4 zachęca do wykorzystania jak największej liczby kanałów w celu wzbogacenia grupy 
docelowej o różne źródła. 
 

 Efekty uczenia się 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Zna i potrafi zdefiniować kanały marketingowe 
2. Rozumie znaczenie działań marketingowych 
3. Łączy działania marketingowe z konkretną grupą docelową i krajem 

 
 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

 
1. Tworzy planu marketingowy 
2. Demonstruje wiedzę związaną z sektorem marketingu 
3. Posiada umiejętność współpracy i pracy zespołowej 
4. Posiada umiejętności związane z marketingiem i promocją 

  



 

 
Rozdział 4. Plan marketingowy 
 
Większość ludzi zapytana o to "czym jest marketing?” myśli o promocji, reklamie, zdjęciach, 
komentarzach, billboardach, osobie, która gra w kolejnej śmiesznej reklamie itp. Marketing przez 
większość czasu związany jest z dużymi firmami i nazwami takimi jak Coca Cola, MARS, Red Bull itp., 
których wydarzenia marketingowe są zawsze promowane na większości mediów społecznoćciowych. 
Głównym celem tworzenia planu marketingowego, który obejmuje: wydarzenia, promocje, 
spotkania, koncerty, reklamy itp., jest pozyskanie większej liczby klientów i zwiększenie zysków ze 
sprzedaży. "Zysk" jest celem, do którego dąży każda firma. Choć może wydawać się to bardzo "łatwy" 
i przyjazny sektor, marketing jest najważniejszym elementem wszystkich planów biznesowych. 
Większość znanych cytatów, nawiązujących do marketingu mówi "Znajdź potrzebę i ją spełnij". 
 

 
 
Jakie jest znaczenie marketingu? Dlaczego mój biznes tego potrzebuje? Są to rozsądne pytania: Dla 
tych, którzy marzą o "bogactwie", jest to klucz do sukcesu i nie ma nić ważniejszego. Wspomniany 
wcześniej biznesplan nie może istnieć bez strategii marketingowej - jest to bowiem sposób na 
pozyskanie coraz większej liczby klientów i większą rozpoznawalność. Bardzo często ludzie ignorują 
ten komponent, co prowadzi do ciągłej walki o osiągnięcie swoich celów. Prawdopodobnie 
zastanawiasz się dlaczego jest to tak ważne, ludzie mnie znają i tak czy inaczej kupią mój produkt. 
Poczekaj chwilę, zanim odpowiesz, i dobrze się zastanów: Bez względu na to, jak innowacyjny, 
piękny, użyteczny, nowy lub niesamowity jest twój produkt lub usługa, nikt nie znajdzie go, jeśli nie 
wie, że istnieje. Tak więc, marketing jest działaniem, które ma na celu poinformowanie ludzie 
o Twoim produkcie/usłudze. 
 
Dobrze przygotowany marketing może być korzystny dla wszystkich rodzajów i typów firm. 
Tworzenie marketingu nie jest łatwym procesem, ale przede wszystkim dobrze jest wiedzieć, jakie są 
jego główne elementy. 
Prezentujemy je poniżej 
 
Reklama 
Obsługa klienta 
Badanie rynku 
Planowanie produktu 
Cennik produktu 
Strategia sprzedaży 
Public Relations 
 
Oczywiście mogą wystąpić problemy z zapamiętaniem lub zidentyfikowaniem wszystkich wyżej 
wymienionych komponentów. Postaraj się myśleć o marketingu jak o wszystkim, co organizacja robi, 
aby budować, utrzymywać i wzmacniać relacje między biznesem a klientem. Wszystko jest w tym 
zawarte - wszystkie niezbędne i niezbędne działania promocyjne to po prostu "marketing". 



 

 
Przydatne wskazówki: 
 

 Kim jest Twój klient? Bądź świadomy i dokładnie określ swoją grupę docelową. 
Czy są to osoby starsze czy młodzi ludzie? Pracownicy czy studenci? Ludzie z Twojej wioski, 
miasta, kraju czy też z innej kultury? Przygnębieni, chorzy lub zadowoleni i pełni energii? 
Grupa ludzi, którzy chcą żyć zdrowo lub chcą skorzystać z czegoś nowego, taniego lub 
popularnego? 

 
 Jakie jest Twoje przesłanie? W jaki sposób Twój produkt/usługa może pomóc Twojej grupie 

docelowej?  
Czym chcesz się z nimi podzielić? Co chciałbyś zaprezentować w ramach działań 
marketingowych? Jakie imprezy możesz zorganizować? Jak chciałbyś osiągnąć wizerunek? 
Jaki jest Twój cel z perspektywy oceny klienta? 

 
 Przekieruj swój plan na rzeczywisty cel biznesowy. 

Jaki jest cel tego planu marketingowego? Co chcesz osiągnąć? Jakie są Twoje oczekiwania? 
Czy ten plan pasuje do Twojej wizji i pomysłu na biznes? Spójrz na to z perspektywy 
biznesowej. 

 
 Silne relacje z klientami są kluczowym elementem w wysiłkach na rzecz wzrostu, stabilizacji 

i rentowności. Planowanie marketingowe to świetny sposób na osiągnięcie tego celu. 
 
 Wszechstronny, realistyczny plan marketingowy może przyczynić się do poprawy 

efektowności i rentowności Twojej firmy w dłuższej perspektywie czasowej. 
 
Korzyści marketingowe: 
 

 Silny wizerunek firmy 

 Zdolność do przyciągania i zatrzymywania klientów 

 Zdolność do tworzenia partnerstw 

 Dotarcie do nowej grupy 

 Zdobycie większej ilości klientów  

 Stworzenie nowego i lepszego wizerunku firmy 
 
Powszechne błędy związane z marketingiem: 
 

 Spędzanie zbytniej ilości czasu i poświęcanie zbyt dużo wysiłku, w celu zaprojektowania 
strategi marketingowej i nie podążanie za swoimi wspaniałymi pomysłami. 

 Oderwanie od rzeczywistości. Nie myśl, że od początku można stworzyć duże wydarzenie 
marketingowe, jak na przykład Coca Cola. Poznaj swoje możliwości i je wykorzystaj. 

 Posiadanie bardzo wysokich oczekiwań odnośnie sprzedaży. Na początku sprzedaż rośnie 
powoli. Jest to zupełnie normalne. Zawsze miej ostrożne prognozy i cele, możliwe do 
zrealizowania. 

 Zbyt dużo czasu i pieniędzy poświęcone wymyślnej stronie internetowej przed pozyskaniem 
klientów - możesz ją rozwijać później, kiedy zaczniesz już zarabiać! 

 
Marketing to główna działalność, którą firma prowadzi, aby pozyskiwać klientów i utrzymywać z nimi 
relacje. Opiera się ona na myśleniu o biznesie pod kątem potrzeb klientów i ich satysfakcji - w tym 
momencie klienci są numerem 1. 



 

Nie jest najważniejsze, aby nakłonić klientów do płacenia za produkt, ale pokazać im, że zaspokaja on 
ich potrzeby. Marketing to bardzo głęboki temat, który ma wiele różnych koncepcji, technik, metod 
i teorii. Najbardziej znanymi są koncepcje miksu marketingowego 4P i 7P. Organizacja zawsze dąży do 
wykorzystywania miksu marketingowego w celu opracowania jak najskuteczniejszej strategii 
marketingowej. W latach sześćdziesiątych XX wieku amerykański marketer, E. Jerome McCarthy, 
tworzył podstawy tej teorii za pomocą miksu marketingowego 4 P (McCarthy 1975). 
 
• Produkt (ang. Product) 
 
Produkt/usługa powinny spełniać swoje zadania, działać i być tym, czego oczekują konsumenci. 
 
• Lokalizacja (ang. Place) 
 
Produkt powinien być widoczny i dostępny w miejscu, w którym konsument może z łatwością 
dokonać zakupów. Może to być duży sklep przy głównej ulicy, mały sklep w centrum handlowym, 
rynek, czy sklep internetowy. 
 
• Cena (ang. Price) 
 
Produkt/usługa powinna zawsze przedstawiać wysoką wartość za przystępną cenę. Nie oznacza to 
koniecznie, że powinno to być najtańsze lub najdroższe rozwiązanie; jednym z głównych założeń 
koncepcji marketingowej jest założenie, że klienci zazwyczaj chętnie płacą nieco więcej za produkt 
lub usługę, która dobrze działa i jest bardziej długotrwała. 
 
• Promocja (ang. Promotion) 
 
Reklama, Public Relations, promocja sprzedaży, sprzedaż tradycyjna i ostatnio Social Media są 
kluczowymi narzędziami komunikacyjnymi dla organizacji. Narzędzia te powinny być wykorzystywane 
do przekazywania informacji właściwej publiczności w sposób, który najbardziej dla niej odpowiedni. 
Promocję należy dostosować do grupy docelowej. Jeśli w Twojej grupie znajdują się osoby po 50 lub 
60 roku życia, najprawdopodobniej nie będą śledzić Cię na Facebooku lub Instagramie, ale być może 
przyjdą do Ciebie na rynek i kupią produkt bezpośrednio. Imprezy promocyjne są niezbędne, ale 
muszą dotrzeć do grupy docelowej. 
 
Tworząc plan marketingowy spróbuj wykorzystać wszystkie możliwe kanały i nie przegapić niczego, 
co może zbliżyć Cię do klienta. W dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu jest technologia, ale 
tradycyjne sposoby promocji firmy działają tak samo efektywnie - wszystko zależy od klienta i od 
tego, jak dobrze przygotowana jest kampania. 
 
Jeśli chcesz dotrzeć do młodych ludzi z Wielkiej Brytanii, zdecydowanie musisz pomyśleć o mediach 
społecznościowych. Mówiąc o mediach społecznościowych, czy zastanawiałeś się, co może ci 
zaoferować dobrze zaprojektowana i łatwa w obsłudze strona? Przyciąganie potencjalnych klientów 
codziennie, którzy są w stanie zobaczyć Twoją ofertę i bieżące promocje. E-handel jest najlepszym 
sposobem realizacji planu marketingowego. 
  



 

 
Przykłady mediów społecznościowych i tradycyjnych kanałów marketingowych: 
 

Media społecznosciowe Tradycyjne kanały marketingu 

 
Facebook  
Instagram  
Pinterest 
YouTube 
Twitter 
Strony Internetowe 
Webinaria 

 
Gazeta 
Promocja (kup 2 a jedno weź za darmo) 
Telewizja 
Radio 
Wydarzenia związane z produktem 
Targi związane z produktem 
Reklamy 
Billbordy 
  

 
 

 
 

 Na które segmenty rynku powinni zwrócić uwagę producenci roślin leczniczych? 

Naturalnymi składnikami produktów zdrowotnych są m. in.: 

 surowce, takie jak rośliny lecznicze i aromatyczne (MAP) 

 ekstrakty 

 składniki aktywne, które są stosowane jako materiały wyjściowe dla produktów 
farmaceutycznych. 

Segmenty rynku naturalnych produktów zdrowotnych dzielą się ze względu na: 

 ich zastosowanie na rynku europejskim (produkty lecznicze i suplementy diety) 

 rodzaj gatunku (tropikalny, podzwrotnikowy lub umiarkowany). 
  



 

Który segment powinieneś wybrać zależy od tego, jak dobrze możesz spełnić jego wymagania. Aby 
odpowiedzieć na jego potrzeby, musisz zbadać rynek przed rozpoczęciem tworzenia strategii 
marketingowej. 

 

 

Ziołowe produkty lecznicze a suplementy diety 

Z pewnością istnieje wyraźna różnica między produktami leczniczymi a suplementami diety. Dzieje się 
tak ze względu na kilka kwestii granicznych, oraz odmiennej klasyfikacji produktów w różnych 
krajach. Na przykład produkt zawierający kurkumę (Curcuma longa) może być klasyfikowany jako 
suplement diety, ale również jako ziołowy produkt leczniczy. Jest to związane ze składnikami 
aktywnymi lub związkami, które je zawierają, a co najważniejsze, z tym, jak są one wprowadzane do 
obrotu. 

Najważniejszym powodem do kategoryzacji tych dwóch segmentów jest to, że istnieją duże różnice 
w odnoszących się do nich przepisach. Z powodu tych różnic prawnych, aby dostać się na rynek, 
trzeba wybrać odpowiedni sposób i być świadomym istotnych różnic. Oprócz różnych wymogów 
prawnych, droga do wprowadzenia produktu na rynek różni się również w przypadku nowych 
składników. Każdy konkretny rynek ma również własne trendy i profile konkurencji. 

Możesz uzyskać dostęp do określonego rynku za pośrednictwem firm oferujących podobne produkty, 
wśród importerów, dystrybutorów i przetwórców, ale ważne jest dostosowanie strategii 
do konkretnego konsumenta. 

  



 

 Jakimi kanałami możesz sprzedawać swoje naturalne składniki produktów leczniczych? 

 Główne kanały rynkowe dla naturalnych składników produktów zdrowotnych 

 

 

 
 

Europejscy importerzy i dystrybutorzy jako najważniejszy punkt wejścia na rynek 

Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszymi punktami wejścia na rynek są europejscy importerzy 
i dystrybutorzy. Mogą one posiadać w ofercie do nawet 500 gatunków, łącznie z innymi składnikami 
i materiałami syntetycznymi. Ich funkcje to m. in: 

 globalne zaopatrzenie 

 analiza i kontrola jakości 

 poprawianie produktu 

 mieszanie 

 dokumentacja produktu 

 sprzedaż przetwórcom i producentom wyrobów końcowych. 

Możesz handlować swoimi naturalnymi składnikami za pośrednictwem ogólnych lub 
specjalistycznych graczy. Obydwa typy graczy mogą być interesujące dla Ciebie, w zależności od: 

 wielkości firmy 
 rodzaju dostarczanych produktów 
 wymaganej certyfikacji i dokumentacji. 

W całej Europie główni importerzy, dystrybutorzy i przetwórcy poszerzają swoją gamę produktów 
i coraz częściej pracują na różnych poziomach. Dywersyfikacja jest wynikiem fuzji producentów 
wyrobów gotowych i wysokich kosztów związanych z przestrzeganiem wymogów prawnych. 



 

Niektórzy z nich przechowują szeroką gamę konwencjonalnych, ekologicznych składników, 
wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, suplementów diety i ziołowych produktów leczniczych. 

Przykład to: 

 przetwórcy tacy jak Naturex z Francji i Indena z Włoch 
 traderzy, tacy jak grupa Martin Bauer 
 dystrybutorzy tacy jak IMCD. 

Należy pamiętać, że jeśli Państwa produkt jest produktem wysokiej jakości, firmy tego typu są dobrą 
opcją wejścia na rynek. 

Nawet jeśli obecnie specjalizacja staje się coraz mniej powszechna, nadal istnieją pomioty, które 
specjalizują się poprzez: 

 kierowanie sprzedaż tylko do jednego sektora, na przykład: składników do suplementów 
diety, kosmetyków lub ziołowych produktów leczniczych 

 ograniczanie oferty produktowej i zmniejszenie ilości produktów, przy równoczesnym 
skupianiu się na wysokiej jakości, np. poprzez oferowanie produktu z określonego regionu, 
wytwarzanie ekstraktów lub substancji aktywnych 

 oferowanie składników, które posiadają certyfikaty takie , FairWild i różnych innych znaków 
uczciwego handlu. 
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