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Kluczowe Insighty
Raport „Gender Factor" to duża dawka najświeższej wiedzy o trendach zakupowych

Raport okrasiliśmy też licznymi wypowiedziami eksperckimi i wywiadami z ciekawymi

współczesnych Polek i Polaków. Wgłębiając się w jego lekturę, poznacie style

kobietami. Swoim czujnym i bystrym okiem rzeczywistość konsumencką komentują

konsumpcji kobiet i mężczyzn, dowiecie się, jak oceniają komunikację marketingową

i oceniają między innymi: Dorota Wellman, Monika Mikowska czy Karo Akabal.

poszczególnych branż i jaki to ma wpływ na ich decyzje zakupowe.
Na wstępie przygotowaliśmy natomiast dla Was najważniejsze insighty i wnioski
Siądźcie zatem wygodnie, koniecznie z dużą filiżanką kawy lub herbaty i zapoznajcie

badawcze. Warto zacząć od nich.

się z tym niezbędnikiem każdego marketera, brand menedżera i właściciela firmy.
Analizując wyniki badania pokusiliśmy się też o sprawdzenie ich rozkładu w dwóch
Mamy nadzieję, że całość publikacji przypadnie Wam do gustu i zagłębicie się kolejno

istotnych dla marketerów grupach - Milenialsów (osoby w wieku 25-34 lata) oraz

w zagadnienia decyzyjności zakupowej, profili konsumenckich, nowoczesnych

generacji Grey (osoby po 55 roku życia). Szczególnie ciekawy profil kobiet

technologii wykorzystywanych na co dzień przez kobiety i mężczyzn, dóbr

imężczyzn kształtuje się wśród Y-greków, o czym już za chwilę.

luksusowych oraz specyfiki branży samochodowej, która, jak się okazuje, już nie jest
domeną wyłącznie męską.
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Kluczowe Insighty
Trend: jej portfel

Zosie Samosie i Modni Wrażliwcy

Zacznijmy od kluczowej informacji. Wyniki naszego badania potwierdzają,

W pytaniach o decyzje zakupowe wyraźnie widać, że kobiety decydują i realizują

że największą ilość zakupów robią kobiety. Zarówno te w wieku 25-34 lata, jak i te po

zakupy częściej i w większej ilości kategorii niż mężczyźni. Kształtuje to obraz

55 roku życia. Wspólnym mianownikiem tych dwóch grup może być to, że mają

częściowo niedecyzyjnych mężczyzn i kobiet, które określiliśmy jako Zosie Samosie,

przestrzeń, żeby realizować swoje pragnienia i potrzeby. Kobiety po 55 roku mają tę

co stawia pod znakiem zapytania wszystkim znany truizm, że kobieta jest szyją, zaś

przestrzeń - w końcu! - odchowały dzieci, a tym samym zakończyły proces

mężczyzna głową rodziny. Patrząc na wyniki naszych badań, trudno jednoznacznie

pełnowymiarowego ich finansowania.

się z tym zgodzić.

Z kolei, współczesna statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko w wieku 29 lat,

Z jednej strony mamy trend Zosi Samosi, z drugiej równie ciekawy - trend Modnych

przedłuża się okres kiedy zarobione pieniądze może przeznaczyć wyłącznie na siebie.

Wrażliwców - mężczyzn generacji Y, którzy określają się jako wrażliych i są

A jeśli dodać fakt, że ¼ 26-latków wciąż dostaje pieniądze od rodziny pomimo tego,

skoncentrowani na tym, żeby modnie i dobrze wyglądać, co potwierdzają ich

że pracuje, to siłę zakupową młodych kobiet można określić paliwem napędowym

zainteresowania branżą modową, a także zdrowym stylem życia. Znakomicie wpisuje

współczesnej gospodarki. Zwłaszcza, że jak wynika z badań Grupy IQS, córka

się to w obraz mężczyzny metroseksualnego. Określenie to ukuł Mark Simpson już

z generacji Millenials wraz z matką Grey wspólnie wybierają się na babskie zakupy,

w 1994 roku.

inspirują się wzajemnie i polecają sobie produkty, co wzmaga ich wydatki i zwiększa
aktywność na tym polu. Jednocześnie rośnie w Polsce liczba samotnych matek oraz

W momencie, kiedy finalizujemy prace nad raportem, na polskim rynku

liczba kobiet, które są żywicielkami rodziny. Według danych z GUS obecnie 4,5 mln

wydawniczym debiutuje nowa książka profesora Zimbardo, zatytułowana, nomen

pań odgrywa taką rolę. To prawie ćwierć miliona więcej niż przed czterema laty.

omen - „Gdzie ci mężczyźni?”. Jak w tytule - autor bierze w niej na warsztat
przyczyny tego, że mężczyźni nie są już tacy, jak kiedyś. Na podstawie analizy

Warto też podkreślić, że respondenci naszego badania, zarówno kobiety i jak

20000 odpowiedzi młodych osób, w większości mężczyzn, wyłania się ich obraz jako

i mężczyźni, zgodnie stwierdzili, że dziś kobiety zarabiają coraz więcej.

zagubionych w życiu, gorzej wykształconych, a często uzależnionych od gier
komputerowych, leków i pornografii.
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Kluczowe Insighty
Trend: Mężczyźni w kobiecych
branżach
Zaskoczeniem tego badania jest dla nas to, że właściwie obie płcie w podobnym,
szybkim tempie, wchodzą z portfelem w branże stereotypowo przypisane do danej
płci. To znaczy - mężczyźni zawłaszczają kobiece branże takie jak: moda, kosmetyki,

Co ciekawe, mężczyźni z generacji Y, traktują zakupy podobnie jak kobiety. Kupują

gotowanie, czy zdrowy styl życia, zaś kobiety - męskie jak: motoryzacja, finanse, czy

impulsywnie i polują na okazje. Stereotypowy obraz, w którym mężczyzna kupuje to,

nowe technologie.

czego potrzebuje i wychodzi ze sklepu, też już wydaje się nie mieć w przypadku
Ygreków zastosowania - bo ci kupują coraz częściej pod wpływem mody

Jednocześnie, obie płcie nie doceniają nawzajem swojej siły nabywczej w tych

i zachcianek.

branżach. To znaczy, że znacznie większy odsetek mężczyzn deklaruje, że kupuje
produkty z segmentu: kosmetyki, moda, zdrowie, nieruchomości i erotyka niż

Interesujący jest także fakt, że mężczyźni, szczególnie ci po 55 roku życia, robią

wskazują na to jako prawidłowość kobiety i… ci sami mężczyźni. Podobnie

zakupy codzienne. Ta kategoria była do tej pory stereotypowo uznawana za kobiecą

w przypadku kobiet, częściej deklarują dokonywanie zakupów w branżach takich jak:

i faktycznie, procentowo więcej kobiet niż mężczyzn dokonuje tego rodzaju zakupów,

rtv i agd, sport, produkty finansowe i ubezpieczenia niż wskazują na to obie płcie.

ale silna aktywność mężczyzn dojrzałych na tym polu jest warta zaznaczenia.
Prawdopodobnie tak wysokie wskazania obu płci na tę aktywność wynikają z faktu,

Wyniki te pokazują, że konsumenci oceniają sprawczość zakupową przez pryzmat

że wspólnie uczestniczą w tych zakupach.

utartych stereotypów dotyczących płci. Nie ma to jednak miejsca, kiedy pytani są
wprost o swoją aktywność na tym polu, wówczas rozkład wyników jest zupełnie inny.
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Kluczowe Insighty

Proces zakupowy

Edukacja: Polki prymuski	
  

W procesie zakupowym mężczyźni korzystają z narzędzi takich, jak porównywarki
Kobiety stanowią 58% studentów polskich uczelni, są lepiej wykształcone niż

cen i sami analizują wszystkie czynniki. Do kobiet zaś zdecydowanie bardziej

mężczyźni i znajduje to odbicie w wynikach naszego badania. Ogółem, kobiety nieco

przemawia komunikacja H2H (human-to-human). Panie kupują społecznie - szukają

bardziej interesują się ciągłą edukacją niż mężczyźni, ale jeśli spojrzymy na

rekomendacji przyjaciół i rodziny i same także dzielą się opiniami i rekomendują

Milenialsów to, występuje tu już znacząca przepaść pomiędzy mężczyznami,

produkty. Nie dziwi więc fakt, że najmocniej zapamiętywaną przez kobiety formą

a kobietami - na korzyść tych drugich. Podobne wyniki można odnaleźć w badaniu

promocji marek są często akcje specjalne, na przykład w centrach handlowych. Ta

przeprowadzonym przez serwis evenea.pl. Okazało się bowiem, że kobiety chętniej

forma promocji pozwala na interakcję i dialog pomiędzy konsumentką, a marką,

uczestniczą w doskonalących je szkoleniach, konferencjach, kongresach i są skłonne

co dla kobiet jest bardzo ważne.

wydawać na nie więcej niż mężczyźni. Od początku 2015 kupiły za pośrednictwem
serwisu więcej biletów na wydarzenia związane z rozwojem osobistym i zawodowym

Smartfon i kobieta

niż mężczyźni. Ich zakup stanowił 57,23% ogółu.

Kobiety żyją smart. To one korzystają ze swoich smartfonów dłużej w ciągu dnia niż
mężczyźni. Wysyłają więcej sms’ów, częściej niż panowie korzystają
z komunikatorów i robią zdjęcia oraz nagrywają wideo swoim telefonem.
Jednocześnie same zakupy na smartfonie to ciągle raczej domena mężczyzn.
Z tabletem już jest inaczej…
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Kluczowe Insighty
Motoryzacja blisko kobiet

Komunikacja marketingowa wciąż

Ciekawe wyniki otrzymaliśmy w obszarze motoryzacji. Pomimo, że obie płcie są

stereotypowa

przekonane, że ta branża bardziej kieruje swój przekaz do mężczyzn, to jednak (tylko)
Marketerzy wciąż dość silnie kierują się w swoich kampaniach stereotypami.

19% kobiet czuje się niezrozumiana przez marketerów zajmujących się tą dziedziną.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni czują się pokazywani w reklamach w sposób

Biorąc pod uwagę fakt, że inne branże, stereotypowo uznane za męskie, takie jak:

stereotypowy. Obie płcie zgadzają się także ze stwierdzeniem, że branża

finanse, nieruchomości, ubezpieczenia, czy erotyka, mają około 30% wskazań przez

motoryzacyjna kieruje swój przekaz głównie do mężczyzn, a branża kosmetyczna

kobiety w tym aspekcie - motoryzacja pozytywnie wypada na ich tle. W dodatku,

do kobiet. To jednak kobiety czują się bardziej niezrozumiane przez marketerów niż

porównując wyniki naszego badania do wyników badania „Polki same o sobie”

mężczyźni.

przeprowadzonego przez Garden of Words i Dom Badawczy Maison w 2012 roku,
można stwierdzić, że branża motoryzacyjna odrobiła lekcje. Jeszcze 3 lata temu, w

Na pytanie, w których kategoriach komunikacja marek nie przemawia do Ciebie, obie

przywołanym badaniu, to właśnie dealerzy samochodów byli na czele rankingu

płcie wskazują na branże uznawane za typowo męskie, a więc: produkty finansowe,

branż, które zdaniem Polek powinny zmienić swoje podejście do klienta, uzyskując

nieruchomości i ubezpieczenia.

wówczas 23% wskazań.

Dodatkowo, do panów nie przemawia także komunikacja produktów dla dzieci oraz
kosmetyków, suplementów diety i leków. Co ciekawe, panowie częściej kupują
produkty z tych kategorii niż to deklarują.
Do kobiet z kolei nie przemawia komunikacja branży erotycznej i alkoholowej.
W efekcie ta grupa konsumentów nie tylko deklaruje, ale i realnie nie dokonuje
zakupu w kategorii erotyka. W przypadku alkoholu - kobiety częściej dokonują
zakupu produktów tej kategorii niż deklarują, że kobiety je kupują.
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Na wstępie
Albo czy wiecie jaki odsetek kobiet pokochał już technologię i gra na swoich

Katarzyna Czuchaj-Łagód

smartfonach, analizuje z ich użyciem oferty, kupuje i płaci mobilnie? Myślicie, że tu

Dyrektor Zarządzajacy, Mobile Institute
Autorka bloga na 6na5kobiet.pl
kasia@mobileinstitute.eu

na pewno jest więcej mężczyzn… No nie do końca. Nie będziemy odkrywać przed
Wami kart, sami odkryjcie prawdę przeklikując się przez kolejne strony raportu.
Rzeczywistość potrafi być zaskakująca i przekonacie się o tym niebawem.

Rynek… zmienną jest

I jeszcze jedno. Dobra informacja jest taka, że zbadaliśmy dla Was te rozmaite

Drodzy! Jeżeli znaleźliście się tu i właśnie zaczynacie przeglądać raport „Gender

zachowania i prawidłowości, mające ostatecznie wpływ na damskie i męskie zakupy

Factor. Męskie branże w kobiecych rękach”, to pewnie intuicyjnie wiecie, że kobiety

i niemierzalne do tej pory różnice stają się mierzalne, a więc i zarządzalne. To już

i mężczyźni przejawiają nieco inne zachowania zakupowe i preferencje w zakresie

pierwszy, i chyba najważniejszy w zasadzie krok, ku skutecznym strategiom

komunikacji marek. Domyślacie się również, że ten fakt może mieć niebagatelny

biznesowym, dostosowanym do potrzeb rynku. Zobaczcie zatem jak w Waszej

wpływ na rozwój Waszego biznesu. Nie mylicie się. Nasz raport, wsparty wywiadami

branży podejmują decyzje i kupują kobiety i mężczyźni i czy to jest miejsce gdzie

z ponad dwoma tysiącami internautów (i internautek oczywiście), wyraźnie pokazuje,

warto zróżnicować podejście w zależności od płci klienta, a może raczej od płci

że ta sama strategia rozwoju produktu czy komunikacji, czy chociażby polityka

i wieku jednocześnie.

cenowa, mogą skutkować odmiennymi reakcjami kobiet i mężczyzn.
Przyjemnej i odkrywczej lektury!
Bo kto powie, że zakupy są polowaniem, podczas którego przy dobrych
umiejętnościach można wyłowić perełki jakościowe i cenowe? Raczej kobiety. A dla
kogo zakupy są jak zadanie, które trzeba zaplanować i wykonać jak najszybciej?
Raczej dla mężczyzn. Prawda to czy fałsz? Intuicyjnie wydaje się, że prawda,
aczkolwiek podejście młodych kobiet i mężczyzn mogłoby Was zaskoczyć. A czy
wiecie w jakich branżach decyzyjność kobiet jest największa i w jakich kategoriach
największymi fanami zakupów są panowie w wieku 25-34 lata i młodsi?
7
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Na wstępie
Rola kobiet i mężczyzn diametralnie się zmieniła. Decyzyjność, siła nabywcza,

Joanna Stopyra

potrzeby i oczekiwania również. Te zmiany nie zachodzą w próżni. Stają się

CEO Beauty Management,
PR & Marketing To Women
j.stopyra@beautymanagement.co

wyzwaniem dla marek i firm, które chcą skutecznie prowadzić dialog ze swoimi
konsumentami. Przekaz oparty na utartych stereotypach to dziś droga donikąd.
Współczesna, świadoma kobieta, chętniej skorzysta z oferty banku, który oferuje jej

Black is new Pink

kartę kredytową w kolorze czarnym niż różowym. Niestety wciąż różowej komunikacji
w kwiaty jest więcej niż takiej, która jest oparta na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań

Miesiące prac i w końcu jest! Pierwszy taki raport na polskim rynku.

konsumentki XXI wieku.
Kiedy opracowywaliśmy pytania do badania i całą koncepcję projektu, czuliśmy
Oddajemy w Twoje ręce raport bogaty w fascynujące insighty. Raport, który otwiera

podskórnie, że będzie ciekawie! Ale wyniki zdecydowanie przeszły nasze

oczy. Zmusza do zastanowienia i, mam nadzieję, inspiruje do efektywnego działania.

oczekiwania. Zmiany kulturowo-społeczne są zauważalne z pewnością przez
każdego z Was. Ile razy zauważyliście, że zasobność męskiej kosmetyczki nie bardzo
odbiega dziś od kobiecej? Ile znacie kobiet, które podejmują większość decyzji
zakupowych w rodzinie samodzielnie? Jak często mijacie na ulicy mężczyzn, którzy
są perfekcyjnie wystylizowani i co chwilę czyszczą z pyłku swoje idealnie
wypastowane buty? A może doświadczyliście sytuacji, w której to kobieta płaci za
kawę, chociaż jest na biznesowym spotkaniu z mężczyzną? Właśnie.
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Na wstępie
Analizując szeroko pojęty świat kobiet, nie sposób było nie odnieść się do świata

Katarzyna Cieślik-Klima

mężczyzn. Warto przy tym zaznaczyć, że nawet jeśli te dwa światy nie zawsze się ze

Dyrektor Zarządzająca, Glossy Media
katarzyna.cieslik@glossymedia.pl

sobą widzą i zgadzają, to z pewnością na siebie wpływają i się uzupełniają. Żaden
z nich nie jest lepszy czy gorszy, są po prostu różne, tak, jak różna powinna być
komunikacja do kobiet i mężczyzn.
Na szczęście coraz więcej firm w Polsce jest tego świadomych. Doceniają one

Różnorodność w komunikacji jest

potencjał drzemiący w obu płciach (a zwłaszcza potencjał nabywczy kobiet!).

dobra i niezbędna

Na koniec chciałabym zachęcić Państwa do lektury całego raportu (być może

"Gender Factor" to wyczekane "dziecko", które wyrosło ze współpracy trzech pro

w ramach wieczornej rozrywki do poduszki), którego całą treść jest warta uwagi.

kobiecych firm - Beauty Management PR & Marketing to Women, Mobile Institute

Wnosi solidną dawkę wiedzy z elementami zaskoczenia. Zmiany społeczne

i Glossy Media. Każdy z podmiotów wniósł do raportu unikalną wartość bazując na

i kulturowe, nowe technologie i szybkość informacji generują nowe trendy w stylu

wiedzy i doświadczeniu z zakresu PR, badań rynkowych i reklamy. To właśnie stało

życia nowoczesnych konsumentek.

się siłą tego przedsięwzięcia, którego efekty macie przed sobą.

Warto być obserwatorem tych zmian, aktywnie w nich uczestniczyć, aby jeszcze
lepiej móc je wykorzystać w swoim biznesie.

Cieszy fakt, że to pierwszy w Polsce raport w tej tematyce z dogłębną analizą
insight’ów i przeprowadzony na tak dużej liczbie respondentów - ponad 2 500 osób.
W końcu mamy możliwość bazowania na rodzimych danych, a nie jak dotychczas na
przedrukach z zagranicznych źródeł. Zawarte w badaniu wnioski powinny być
drogowskazem dla marketerów. Niejednokrotnie bowiem burzą stereotypowe
podejście do tematyki płci w marketingu. Są przewodnikiem, którego przydatność
mogą docenić różne marki, rodzajem "trend - booka" w dziedzinie marketingu,
reklamy czy komunikacji.
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Na wstępie
Te zmiany zachęcają marketerów z branży motoryzacyjnej do adresowania

Katarzyna Misztal

komunikacji bezpośrednio do kobiet. Co za tym idzie? Marki motoryzacyjne w Polsce

Specjalista ds. Komunikacji,
Dział Marketingu, SKODA Polska

odważniej wkraczają w przestrzeń, w której bywają kobiety. Zaczynając od zakupów
powierzchni reklamowej w prasie kobiecej, poprzez aktywność w blogosferze, aż po
obecność w serialach telewizyjnych. Największym wyzwaniem, przed którym stają
marketerzy jest dopasowanie komunikatu i cech produktowych do momentu życia

Branża samochodowa poznaje kobiety

konsumentki - zdecydowanie inny samochód przekona młodą, aktywną singielkę, niż

Sięgając pamięcią do przeszłości, to mężczyźni, jako głowy rodziny mieli przywilej

młodą mamę czy dojrzałą bizneswoman. Należy pamiętać, że kobiety - również w

prowadzenia jedynego w gospodarstwie samochodu, a już jako chłopcy byli zarażani

branży motoryzacyjnej - są świadomymi konsumentkami i czasy, kiedy nie wiedziały,

tą pasją, siadając za kierownicą na kolanach taty, czy bawiąc się resorakami. Dzisiaj,

czym jest moment obrotowy i jak działa skrzynia biegów odchodzą w zapomnienie.

za kierownicą coraz częściej siadają kobiety i aktualnie w Polsce już prawie 9
Ponadto, zagrożeniem intensywnej i urozmaiconej komunikacji kierowanej do kobiet

milionów z nich posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, co stanowi

jest nadanie marce atrybutów marki kobiecej, co mogłoby spowodować odwrócenie

ośmiokrotny wzrost w stosunku do danych sprzed 15 lat.

się od niej klientów odmiennej płci.
Dodatkowo, jak wynika z badań, Polki deklarują, że mają istotny wpływ na decyzje
Chociaż komunikacja marketingowa marek motoryzacyjnych skierowana do kobiet

dotyczące zakupu samochodu, a jak można zaobserwować na co dzień, coraz

w Polsce jest dopiero na początku swojej drogi i cały czas jest dużo do zrobienia

powszechniejsze jest posiadanie dwóch samochodów w gospodarstwie domowym.

w tej kwestii, to ta mocno wymagająca grupa konsumentów z pewnością jest już

Sprzyja temu rozwój strefy podmiejskiej, chęć obcowania z naturą i w konsekwencji

dostrzeżona. W planowaniu działań i komunikacji do kobiet warto wypracować

przeprowadzka poza granicę miasta.

wspólny język, przyjrzeć się kobiecym potrzebom i ich oczekiwaniom. Większe
zaangażowanie i dialog marketerów z kobietami na pewno zaowocuje wspaniałymi
kampaniami, na które z niecierpliwością czekam.
10
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O badaniu
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Metodologia badania i dane

•

•

Raport „Gender Factor. Męskie branże w kobiecych rękach” powstał na podstawie

Raport wzbogacają dane firmy Listonic dotyczące używania mobilnych list

dwóch badań zrealizowanych przez Mobile Institute na internautach metodą CAWI

zakupowych przez kobiety i mężczyzn, informacje z Newspoint w zakresie

i CAMI czyli responsywnych ankiet elektronicznych publikowanych na stronach

monitoringu mediów dotyczącego marek, informacje UpolujEbooka.pl w zakresie

internetowych, m.in. strategicznego partnera mediowego raportu - Glossy Media

zakupów e-booków przez kobiety i mężczyzn oraz statystyki dotyczące używania

oraz w targetowanej wysyłce mailowej.

urządzeń mobilnych pozyskane z panelu konsumentów mobilnych Mobience firmy
Spicy Mobile.

•
•
•

Badania zrealizowaliśmy w okresie grudzień 2014 - luty 2015.

•

Dzięki uprzejmości Allegro, GoMobi.pl i Izby Gospodarki Elektronicznej,

Zebraliśmy ponad 2500 odpowiedzi. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości

w raporcie prezentujemy również wybrane, ważne z punktu widzenia zachowań

wyników, w analizie i raporcie uwzględniliśmy tylko ankiety wypełnione w całości.

kobiet i mężczyzn, wyniki ostatnich badań Mobile Institute dotyczących
konsumentów, zakupów i płatności mobilnych (raport mShopper zrealizowany dla

Struktura obydwu prób badawczych jest reprezentatywna dla polskich

Allegro i GoMobi.pl pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej, luty 2015).

internautów pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania zgodnie
z Megapanel PBI/Gemius.

14
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Wenus, Mars & Ziemia
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Z tego rozdziału dowiesz się

Czym interesują się kobiety i mężczyźni
Czy prawdą jest, że mężczyźni stale się edukują
Jaki procent kobiet interesuje się oszczędzaniem
i inwestowaniem
Czy pokolenie Millennials jest podobne do Generacji X
Jakie cechy różnią, a jakie łączą obie płcie

16
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Styl życia
Wykres 1: Jestem fanką / fanem…
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
Zaczynamy od kobiecego i męskiego stylu życia, a więc odpowiedzi na pytanie co

48%

podróży

fascynuje kobiety i mężczyzn w życiu codziennym, jakie mają pasje, co lubią.
I okazuje się, że już tu mamy spore różnice preferencji. W odpowiedzi na pytanie

34%

35%

zakupów

16%

„czego fanem jestem” zapytane przez nas kobiety zaznaczyły średnio 3,4,

41%

gotowania

a mężczyźni 3 obszary. Gdyby wymieniać natomiast top trzy odpowiedzi na to
pytanie, okazałoby się, że kobiety są zdecydowanymi fankami podróży (48%),

24%

27%

mody

10%

gotowania (41%) i zdrowego stylu życia (34%), a mężczyźni nowych technologii
(41%), oszczędzania i inwestowania (35%) oraz, podobnie jak panie, podróży (34%).
Panowie znacznie częściej też określają siebie jako entuzjastów dobrych alkoholi

23%

życia chwilą

20%

34%

zdrowego stylu życia i sportu

27%

i motoryzacji. Tu przewaga wskazań nad kobietami okazała się ponad dwukrotna.
To na pierwszy rzut oka. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy jeszcze kilka

25%

oszczędzania i inwestowania

ciekawych prawidłowości. Przedstawiciele obu płci podobnie często wskazywali, że

35%

24%

ciągłej edukacji

22%

są fanami życia chwilą i ciągłej edukacji. Wydaje się zatem, że Polacy niezależnie od
płci są dość aktywni i nie lubią tkwić w przysłowiowym jednym miejscu. Co ciekawe,

23%

designu i wyposażenia wnętrz

10%

aż 24% panów zaznacza, że są zwolennikami gotowania. 10% wskazuje, że
interesuje się modą. Nowymi technologiami interesuje się zaś prawie 20% kobiet,

14%

zjawiskowej biżuterii i zegarków

a oszczędzaniem i inwestowaniem 25%. W obu grupach bardzo dużo wskazań

8%

13%

dobrych alkoholi

26%

uzyskał zdrowy styl życia. To zdecydowanie wspólny damsko-męski grunt. Co
ciekawe, niewiele pań pasjonuje się motoryzacją, ale z naszego badania w temacie
samochodów (część dalsza raportu) wyraźnie widać, że panie są kierowcami i to

41%

12%

motoryzacji

coraz częściej. Coraz częściej też kupują własne auta. Najwyraźniej jednak stosunek
nie wiem

pań do samochodu pozostaje tu dużo bardziej praktyczny niż entuzjastyczny.
17
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18%

nowych technologii

33%

3%
4%

kobieta
mężczyzna

Styl życia w młodym pokoleniu
Wykres 2: Jestem fanką / fanem…
Źródło: badanie Gender Factor, młodzi internauci 18-34, N=653
A jak to jest w przypadku młodych osób, tak zwanego nowego pokolenia

52%

podróży

konsumentów Millennials, czyli osób w wieku 18-34 lata? Widać, że w niektórych
obszarach nastąpiły tu poważne zmiany.

46%

39%

zakupów

18%

40%

gotowania

Zacznijmy przekornie od panów. Już 26% jest zwolennikami gotowania, 18%
zakupów, a 15% mody. Młodzi mężczyźni utrzymali, a nawet zwiększyli poziom

26%

33%

mody

15%

zainteresowania nowymi technologiami, motoryzacją, podróżami i dobrymi
alkoholami. Znacznie rzadziej za to określili siebie jako fanów ciągłej edukacji. W tym
ostatnim przypadku zainteresowanie kobiet natomiast jeszcze wzrosło, osiągając

24%

życia chwilą

21%

35%

zdrowego stylu życia i sportu

27%

26% wskazań. Panie zwiększyły też zdecydowanie zainteresowanie podróżami,
zakupami i wystrojem wnętrz. Nieco więcej przekonało się też do nowych technologii

21%

oszczędzania i inwestowania

33%

i inwestowania, a więc domen dość męskich do tej pory.

26%

ciągłej edukacji

16%

36%

designu i wyposażenia wnętrz

12%

17%

zjawiskowej biżuterii i zegarków

7%

16%

dobrych alkoholi

29%

20%

nowych technologii

42%

13%

motoryzacji
nie wiem

18
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41%

3%
4%

kobieta (18-34)
mężczyzna (18-34)

My o sobie
Zarówno kobiety, jak mężczyźni, potrafią określić się w zasadzie w stosunku do

w tym względzie oceniamy się wszyscy średnio na 4,2 w skali 1-6. Największe

wszystkich cech takich jak ugodowość, kreatywność, optymizm, towarzyskość,

różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami pojawiają się jeżeli zapytamy

wrażliwość, sumienność czy przebojowość. Stosunkowo najwięcej problemów

i towarzyskość i wrażliwość. Tu panie oceniły się znacznie wyżej niż panowie.

nastręczyła internautkom i internautom przebojowość, którą 8% kobiet i 12%

Natomiast warto zauważyć, że panowie ocenili, i to niezależnie od wieku, swoją

mężczyzn pozostawiło bez oceny. Jak widać, w takich obszarach jak ugodowość,

wrażliwość na 4,3 i wyżej. To bardzo wysoki wskaźnik, tym bardziej, że ponad 90%

kreatywność czy optymizm, przedstawiciele obu płci są dosyć podobni,

panów odniosło się do tej cechy.

a przynajmniej tak się oceniają. Jesteśmy raczej ugodowi, kreatywni i optymistyczni,

kobieta
mężczyzna
kobieta (18-34)
mężczyzna (18-34)

Wykres 3: W jakim stopniu określają Cię ponizsze cechy. Oceń w skali 1-6,
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
5,0

4,92

4,9

4,8

4,78

4,71

4,6

4,54
4,4

4,41
4,26

4,2

4,0

4,08 4,11
3,98

4,18

4,23

4,25 4,28 4,24 4,22

4,39

4,36

4,32
4,21

4

3,93

4,4

3,95

3,9

3,8

3,8

3,6

3,72

3,4

3,2

3,0

ugodowość

kreatywność

optymizm

towarzyskość
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wrażliwość

sumienność

przebojowość

3,81

Decyzyjnosć zakupowa
20
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Z tego rozdziału dowiesz się

Czy w Polsce kobiety zarabiają coraz więcej	
  	
  
Kto jest odpowiedzialny za większą część wydatków
w gospodarstwie domowym	
  
Które kategorie zakupowe są domeną mężczyzn, a które kobiet	
  
Kto, w opinii ankietowanych, decyduje o tym gdzie spędza się
wakacje	
  
Im młodsi klienci, tym więcej wydają na…	
  
Czy moda jest domeną kobiet	
  
W jakim wieku kobieta decyduje o zakupie własnego samochodu	
  
Czy w rzeczywistości doceniamy siłę nabywczą kobiet	
  
Dlaczego powinniśmy zweryfikować nasze poglądy na branże
kobiece i męskie
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Przekonania i oceny
Zdecydowana większość internautów (95%) nie miała problemu z określeniem
w jakim stopniu zgadza się z opinią, że kobiety zarabiają coraz więcej. Podobnie
ze stwierdzeniem, że kobieta dokonuje wyboru, a mężczyzna płaci za niego. Widać
jednak, że co do zarobków kobiet, panuje większa zgodność pomiędzy kobietami
i mężczyznami niż w przypadku zdolności zakupowej. Zarówno panie, jak i panowie,
oceniają na ponad 4 w sali 1-6, czyli raczej zgadzają się ze stwierdzeniem, że kobiety
zarabiają coraz więcej. Co ciekawe panowie popierają tę tezę nawet w większym
Wykres 4: W jakim stopniu zgadzasz się, że… Oceń w skali 1-6,
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153

stopniu. Co do decyzyjności i zakupu, panie w mniejszym stopniu niż panowie
zgadzają się, że mężczyzna wciąż płaci za ich wybory.

mężczyzna
kobieta

4,13
4,08

3,98

3,62

kobiety coraz więcej zarabiają
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kobieta dokonuje wyboru zakupowego,
mężczyzna za niego płaci

Branże zakupowe
Wykres 5: W jakich kategoriach zwykle robisz zakupy?
Źródło: badanie Gender Factor, młodzi internauci 18-34, N=653
Polki zwykle wykonują zakupy średnio w ponad 5 kategoriach (5,2), a mężczyźni

zakupy codzienne

w prawie 4 (3,9). Panie obsługują zatem ilościowo większą część wydatków

52%

25%

rtv / agd / elektronika

gospodarstw domowych w Polsce.

10%
19%

zdrowie, leki, suplementy

zakupy codzienne (52%), elektronika (41%), alkohole (34%), motoryzacja (28%)

20%

16%

19%

kosmetyki

alkoholi i sportu. Kategorie ze znaczną przewagą kupujących kobiet, to z kolei

17%

10%

ubezpieczenia

większy niż mężczyzn, jest także udział kobiet w wydatkach na edukację.

10%

edukacja

w tych kategoriach dokonuje już także 10% kobiet. Erotyka to raczej domena

10%

6%

erotyka

męskich wydatków, aczkolwiek różnica pomiędzy odsetkiem kupujących w tej
kobiet.
23

19%
25%

9%

7%

nieruchomości
nie kupuję w żadnej z kategorii

30%

11%

biżuteria / zegarki

aktywni w branżach związanych z szeroko pojętymi finansami, aczkolwiek zakupów

15%
15%

produkty dla dzieci

kupują w równym stopniu, to gry i rozrywka oraz hobby. Mężczyźni są bardziej

27%

11%

produkty finansowe / inwestycje

Branże, gdzie wydatki zakupowe są podzielone prawie równo, to znaczy obie płcie

34%

17%

podróże, wakacje

zakupy związane z domem, jego wyposażeniem i wystrojem. Co ciekawe, znacznie

62%

18%

dom

z niewymienionych jeszcze, biżuteria, produkty dla dzieci, wakacje i podróże oraz

46%

23%

gry, rozrywka

częstsze niż kobiet. Dotyczy to szczególnie trzech kategorii, to znaczy motoryzacji,

25%

22%

hobby

i sport (25%), przy czym wskazania mężczyzn w tych kategoriach są zdecydowanie

© 2015 Mobile Institute

28%

sport

odsetek panów, bo ponad 50%. Najwięcej mężczyzn kupuje w kategoriach takich jak

60%

28%

samochód / motocykl

aczkolwiek jeżeli chodzi o zakupy codzienne, to wykonuje je także bardzo duży

kategorii mężczyzn i kobiet nie jest bardzo wysoka, bo 9% w porównaniu do 6% dla

34%

moda / odzież / obuwie

(60%) oraz związane ze zdrowiem (46%) to zdecydowanie domena kobiet,

41%

22%

alkohole

Kosmetyki kupowane przez 62% kobiet, zakupy codzienne (66%), zakupy modowe

66%

6%

1%

2%

kobieta
mężczyzna

rozpoznanie potrzeb to klucz…
Z obserwacji oraz dokładnej analizy danych wynika, iż mężczyźni skrupulatnie

Alina Dybaś

przygotowują się do procesu wyszukiwania imprezy turystycznej wybierają

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, My Travel

odpowiednie parametry, po czym po wstępnej selekcji przekazują w większości
temat do decyzji partnerce.
W przypadku młodych bezdzietnych par, mężczyzna bardzo często po krótkim

Podróże są domeną zarówno kobiet jak i mężczyzn. Na podjęcie decyzji o dokonaniu

zreferowaniu oferty swojej partnerce, sam podejmuje decyzje. Sprawa ma się

wyboru imprezy turystycznej przez daną płeć ma wpływ bardzo wiele czynników.

zupełnie inaczej jeżeli para podróżuje z dziećmi. Tu, w większości, zarówno

Możemy podzielić je nie tylko na wiek, ale przede wszystkim na sytuację materialną,

procesem pozyskiwania informacji o imprezie turystycznej, jak i docelowym

wykształcenie, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, posiadaną rodzinę,

decydentem zazwyczaj jest matka.

a także kanał sprzedaży.
W ostatnich latach pojawił się również trend podróży z przyjaciółmi, przyjaciółkami.
Analizując zmieniające się trendy zakupowe przez ostatnią dekadę, można otwarcie

Dotyczy on głównie grupy osób niezależnych bardzo aktywnych zawodowo oraz

stwierdzić, że zakładając wyżej wymienioną grupę do badania statystycznego,

ciągle podwyższających swoje kwalifikacje. Panie wybierają dla siebie miejsca

zarówno decyzje jak i sam fakt opłacenia imprezy turystycznej rozkłada się mniej

aktywne z możliwością relaksu, panowie miejsca rozrywkowe oraz aktywne.

więcej po połowie. Coraz więcej kobiet dobrze wykształconych mieszkających
w dużych miastach i piastujących wysokie stanowiska dokonuje wyboru oraz opłat
za wakacje w biurach stacjonarnych. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli para lub rodzina
dokonuje wyboru imprezy przez internet. Tu zdecydowanie poszukiwaczem i łowcą
jest mężczyzna.
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…rozpoznanie potrzeb to klucz

My Travel prowadzi szereg szkoleń z technik rozpoznawania potrzeb klienta właśnie
po to, aby każda grupa potencjalnych podróżujących z nami klientów była
zadowolona z wyboru. Należy pamiętać o tym, że trendy zakupowe się zmieniają
i wraz z nimi ewoluują również potrzeby klienta ze względu na płeć, wiek,
wykształcenie etc.
Co roku dokonujemy analizy rynku i zmieniających się trendów, eliminując
stereotypowe patrzenie na rodzinę, parę oraz osoby w niej decyzyjne. Musimy
pamiętać, iż przy wyborze wakacji mężczyźni zazwyczaj opierają się na faktach
i praktyczności wybieranego miejsca, kobiety poza tymi elementami wprowadzają do
analizy potrzeb element estetyki. W większości przypadków panie zwracają uwagę
na szczegóły i detale, choć z biegiem miesięcy to również się zmienia i coraz więcej
panów przywiązuje wagę do estetyki miejsca, w którym zamierzają spędzić wolny
czas.
Analizując dane z raportu, oraz badań własnych, możemy śmiało stwierdzić,
iż turystyka, jako branża przyjemna i umilająca ludziom czas, jest tak samo ważna
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, jest zatem wspólną płaszczyzną zainteresowań
i spędzania czasu dla par i rodzin. Zatem podróże nie tylko kształcą i dają
wytchnienie od spraw codziennych, ale również pozwalają na wspólne dzielenie
zainteresowań.

— Alina Dybaś
© 2015 Mobile Institute
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wakacje perfect-fit
My Travel kieruje swoją ofertę do każdej grupy docelowej

Wywiad jest podstawą sukcesu sprzedażowego. W tym przypadku również

klienta, zarówno indywidualnego, jak i biznesowego,

znaczenie ma wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zwód oraz dochody.

opierając się na danych i badaniach potrzeb klienta w
Mężczyźni w większości zadają bardzo sprecyzowane ukierunkowane na swoją

różnych segmentach zakupowych.

potrzebę pytania, co powoduje łatwiejsze dopasowanie oferty. Kobiety kierują

Naszą misją jest zorganizowanie wypoczynku dla każdej osoby, która wyraża chęć

się nie tylko praktyką, ale również estetyką, dlatego przygotowanie oferty dla

podróży. Niemniej jednak wybór wakacji jest nienamacalny, zatem dokonywanie tego

pań jest bardziej pracochłonne i wymaga większej ilości szczegółowych pytań.

typu wyborów jest dużo trudniejsze od zakupu garderoby, czy też innego produktu,

90% kobiet zawsze zwraca uwagę na wygląd hotelu.

który można dotknąć i ocenić samodzielnie. Klienci biur podróży opierają się na
wiedzy konsultanta oraz opiniach, w większości przeczytanych w internecie. Oceny

Sprzedawcy w kanale tradycyjnym przechodzą co roku cykl szkoleń, zgodnie

obiektów hotelowych oraz destynacji turystycznych przez osoby, które już tam

z ewaluacją zapytań. W kanale sprzedaży tradycyjnej również reklama i marketing są

podróżowały bardzo często subiektywne ze względu na to, iż ludzie posiadają różne

ukierunkowane dużo bardziej na kobiety. Panie dużo częściej konsultują swoje

gusta i tak, jak w przy wyborze garderoby klient może jasno określić swój stosunek

decyzje z koleżankami i znajomymi niż Panowie. Panowie to kanał sprzedaży

do produktu, tak przy wyborze miejsca na urlop wchodzą w grę również czynniki

internetowej - w 75% klient, który sam poszukuje odpowiedzi, sprawdza

kulturowe i kulinarne.

i analizuje.

Nie bez znaczenia jest również kanał sprzedaży. W kanale sprzedaży tradycyjnym

Konsultant w dużej ilości przypadków jest potrzebny do potwierdzenia tezy

czyli biurach stacjonarnych konsultanci My Travel mają za zadanie rozpoznawać

i sfinalizowania transakcji. Kanał sprzedaży internetowej jest zdominowany przez

w pełni potrzeby klienta, doradzać mu oraz poprzez szereg pytań otwartych

mężczyzn, którzy w odróżnieniu od kobiet dużo bardziej ufają opiniom nieznanych

i aktywne słuchanie dopasować najbardziej zbliżoną do potrzeby ofertę.

internautów. Zaledwie 25% mężczyzn dokonujących zakupów przez kanał

Skuteczność doboru to ponad 95% - w niektórych przypadkach konsument nie

internetowy prowadzi długą rozmowę konsultacyjną ze sprzedawcą. Dzięki różnicom

podaje prawdziwych danych, zazwyczaj związanych z budżetem.

My Travel może rozwijać się w każdym kanale sprzedażowym oraz marketingowym.
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Kobiece branże zakupowe
Przyjrzyjmy się jak wygląda kupowanie w kategoriach przez pokolenia. Wydaje się,

w tym wieku zwykle dokonują zakupów w czterech. Wskazania kobiet w branżach

że sprawdza się teoria, że kobiety w wieku 25-34 wydają obecnie najwięcej. Można

takich jak zakupy codzienne czy kosmetyki sięgają w tej grupie wiekowej 70%.

też zaobserwować wysokie wydatki pań w wieku powyżej 55 lat, aczkolwiek to

Ciekawym przypadkiem jest branża modowa, gdzie im osoby są młodsze, tym

akurat zjawisko nie jest raczej związane z emancypacją, a prawdopodobnie

wydatki rosną. I to nie tylko w grupie kobiet. Młodzi panowie lubią dobrze wglądać

z koniecznością spowodowaną statystycznie krótszą długością życia mężczyzn

i coraz chętniej wydają na ubrania, obuwie i dodatki. Ich wskazania na zakupy w tej

w Polsce oraz tym, że kobiety w tym wieku mają już dorosłe dzieci, a tym samym

branży sięgają w najmłodszej grupie aż 34%. Podobnie rzecz ma się z kosmetykami,

mogą zwiększyć swoje własne wydatki. Wróćmy jednak do kobiet w wieku 25-34.

aczkolwiek tu różnica między starszymi, a młodszymi mężczyznami jest mniejsza.

Średnio realizują zakupy w ponad sześciu kategoriach, podczas gdy mężczyźni

kobieta (25-34)
kobieta (35-44)
kobieta (45-54)
kobieta (>55)

mężczyzna (25-34)
mężczyzna (35-44)
mężczyzna (45-54)
mężczyzna (>55)

Wykres 5: W jakich kategoriach zwykle robisz zakupy?
(branże uznawane za kobiece)
Źródło: badanie Gender Factor, kobiety, N=675
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Wykres 6: W jakich kategoriach zwykle robisz zakupy?
(branże uznawane za kobiece),
Źródło: badanie Gender Factor, mężczyźni, N=478
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Męskie branże zakupowe
Najmłodsze panie znacznie częściej niż ich starsze koleżanki wydają na rozrywkę,

w najstarszych grupach wiekowych. Alkohole i erotyka, to z kolei branże najczęściej

hobby, alkohole i erotykę. Znacznie więcej wydają też na edukację. Z edukacją rzecz

konsumowane przez mężczyzn w wieku 35-44 lata. Młode kobiety, mimo ogólnej

ma się podobnie w przypadku mężczyzn, im młodsi tym więcej wydają na ten cel, ale

wysokiej decyzyjności zakupowej, stosunkowo rzadko wskazują, że dokonują

nie dorównują tu jednak kobietom. Jednocześnie z kategorii nie skorelowanych już

zakupu samochodu. Prawdopodobnie jest to powodowane tym, że pierwszy

z samego założenia bezpośrednio w wiekiem, można zaobserwować, że wśród

samochód w gospodarstwie domowym partnerów jest kupiony i używany raczej

najmłodszych mężczyzn znacznie rosną wydatki na sport, rozrywkę i hobby. W obu

przez mężczyznę. Drugi samochód pojawia się nieco później.

ostatnich przypadkach jest to dwukrotnie większy odsetek kupujących mężczyzn niż

kobieta (25-34)
kobieta (35-44)
kobieta (45-54)
kobieta (>55)

mężczyzna (25-34)
mężczyzna (35-44)
mężczyzna (45-54)
mężczyzna (>55)

Wykres 7: W jakich kategoriach zwykle robisz zakupy?
(branże uznawane za męskie)
Źródło: badanie Gender Factor, kobiety, N=675
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Wykres 8: W jakich kategoriach zwykle robisz zakupy?
(branże uznawane za męskie),
Źródło: badanie Gender Factor, mężczyźni, N=478
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Damskie i męskie ebooki

Na ebooki polują kobiety i mężczyźni,

Tabela 1: Top gatunki e-booków kupowane w serwisie UpolujEbooka.pl (styczeń - maj 2014)
Źródło: UpolujEbooka.pl

aczkolwiek kobiety ostrożniej

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1

Kryminał i sensacja

Fantastyka

i mężczyzn, w wieku 25-34 lata. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy więc, kto poluje

2

Literatura faktu i reportaże

Historia

w sieci na Ebooki. Rozkład użytkowników serwisu UpolujEbooka.pl to obecnie 53%

3

Fantastyka

Biografie i wspomnienia

4

Biografie i wspomnienia

Fiannse

5

Literatura obyczajowa

Kryminał i sensacja

Panie coraz więcej wydają na edukację, szczególnie jeżeli porównamy młode kobiety

kobiet i 47% mężczyzn. Plus dla kobiet. Jednakże okazuje się, że mężczyźni średnio
wydają więcej na zakup książek - ich średnia wartość koszyka jest o 8% większa niż
kobiet. Plus dla mężczyzn. Idźmy dalej… Kobiety średnio podczas jednej wizyty w
serwisie przeglądają o 20% więcej stron niż mężczyźni oraz czas trwania ich
odwiedzin jest średnio o 18% dłuższy niż mężczyzn. Plus dla kobiet. No to pozostaje
jeszcze pytanie, kto częściej przechodzi do sklepu aby sprawdzić szczegóły

Tabela 2: Top gatunki e-booków kupowane w serwisie UpolujEbooka.pl (styczeń - maj 2015)
Źródło: UpolujEbooka.pl

i ewentualnie dokonać zakupu. I tu znów na prowadzenie wysuwają się mężczyźni ze
wskaźnikiem 17,4% odwiedzających serwis w porównaniu do 15,74% w przypadku

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

kobiet. Czyli w zasadzie mamy zakupowe 2:2. A jak rozkłada się sympatia obu płci

1

Literatura obyczajowa

Fantastyka

jeżeli chodzi o gatunki e-książek - pokazujemy w tabeli obok. Wydaje się, że obie

2

Romanse

Historia

3

Kryminał i sensacja

Kryminał i sensacja

4

Erotyka

Biografie i wspomnienia

5

Biografie i wspomnienia

Literatura faktu i reportaże

płcie mają dość zmienne preferencje w czasie, natomiast mężczyźni pozostają dość
wierni książkom fantastycznym, historycznym i kryminałom, panie zaś biografiom
i literaturze obyczajowej.
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Samodzielne decyzje
Wykres 9: W jakich kategoriach podejmujesz decyzję zakupu
samodzielnie?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
Kobiety podejmują samodzielnie decyzje zakupowe średnio prawie w 4, a panowie

11%

rtv / agd / elektronika

w 3 kategoriach zakupowych. Dla kobiet są to głównie kosmetyki, zakupy codzienne

14%

alkohole

i zakupy modowe, gdzie wskazania oscylują wokół 60%, a także leki i suplementy

31%

zakupy codzienne

5%

samochód / motocykl

samochody i finanse, samodzielnie decyzje podejmuje około 5% kobiet w

26%

14%

sport

porównaniu do 26% mężczyzn w kategorii samochodowej i 11-12% w kategoriach

22%

moda / odzież / obuwie

finansowych. Ponieważ wskazania zakupowe pań są w tych branżach dwukrotnie
konsultują z partnerami swoje wybory w tych kategoriach.

17%

20%

zdrowie, leki, suplementy

9%
6%

ubezpieczenia

odczarować. Zakupów w równym stopniu samodzielnie dokonują tu zarówno kobiety,

5%

dom

również wyjazdy i wakacje, gdzie panie wskazały, że nieco częściej niż panowie

8%

7%
5%

produkty dla dzieci

mężczyzn podejmuje samodzielnie decyzje również w kategorii modowej, a 12%

nieruchomości

w kosmetycznej. To już dość wysoki wskaźnik, żeby zainteresować te branże męskim

w żadnej z kategorii

odbiorcą.
31

14%

4%

erotyka

mamy elektronikę (36%), alkohole (31%) i zakupy codzienne (29%). Co ciekawe 22%

18%

8%

biżuteria / zegarki

Z branż, gdzie mężczyźni najczęściej podejmują samodzielne decyzje zakupowe,

15%

10%

edukacja

gdzie raczej konsultujemy nasze decyzje z partnerami bądź rodziną.

11%
8%

podróże, wakacje

podejmują decyzje samodzielnie. Jest to natomiast, podobnie jak erotyka, branża

65%

12%

produkty finansowe
inwestycje

decyzji, w dużym stopniu konsultujemy tu wspólnie zakupy. Ciekawą branżą są

12%
12%

kosmetyki

jak i mężczyźni, aczkolwiek jest to branża o bardzo niskim wskaźniku samodzielnych

38%

13%

gry, rozrywka

Kolejną branżę uznawaną za typowo męską, jaką jest erotyka, musimy z miejsca

58%

22%

hobby

wyższe niż wskazania decyzyjności, można stwierdzić, że panie najczęściej

59%

29%

(38%) i produkty dla dzieci (26%). W branżach uznawanych za typowo męskie, jak
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36%

4%

26%

2%

3%

1%

4%

kobieta
mężczyzna

samodzielne decyzje
Wśród kobiet, im młodsza grupa wiekowa, tym wyższy współczynnik samodzielnie

wybiera samodzielnie elementy wyposażenia domu, elektronikę i alkohole. W

podejmowanych decyzji zakupowych. Dla pań w wieku 25-34 są to ponad cztery

przypadku motoryzacji wskaźnik samodzielnych decyzji wykazuje odwrotną

kategorie, a dla ich starszych koleżanek średnio trzy. W przypadku mężczyzn, ten

prawidłowość, im kobieta młodsza tym częściej konsultuje zakup swojego auta.

wskaźnik utrzymuje się, niezależnie od grupy wiekowej, na poziomie trzech kategorii.

Dopiero panie w wieku 45 i więcej lat w znacznym stopniu samodzielnie dokonują

Młodsze kobiety, oprócz branż takich jak moda, kosmetyki czy produkty

wyboru samochodu.

codziennego użytku, podejmują też samodzielne decyzje w branżach związanych
z indywidualnym rozwojem (edukacja, hobby), jak i rozrywką. Coraz więcej pań
kobieta (25-34)
kobieta (35-44)
kobieta (45-54)
kobieta (>55)

Wykres 10: W jakich kategoriach podejmujesz decyzję zakupu samodzielnie? Źródło: badanie Gender Factor, kobiety, N=675
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w żadnej kategorii

nieruchomości

ubezpieczenia

finanse / inwestycje

erotyka

podróże, wakacje

gry, rozrywka

samochód / motocykl
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Mity w końcu upadają…
I tu pokuszę się o komentarz do wyników raportu w aspekcie, który mnie

Anna Pawłowska-Brozio

zaintrygował. Wyraźnie widać, iż technologiczna rewolucja związana

Doradca i Trener Biznesu
Partner Zarządzający, Knowledge Brasserie - edukacyjnych delikatesów

z funkcjonowaniem konsumenckim w sieci internetowej pociąga za sobą zmiany
społeczne i do tego stopnia dzieje się to za szybko - że nasze wyobrażenie o nas są
mniej aktualne niż rzeczywiste działania. Przykład: mężczyźni w ankiecie uznają, że
rzadziej dokonują zakupów suplementów i kosmetyków niż robią to rzeczywiście, zaś

Każde chyba kolejne pokolenie dopada czas, w którym wszystko przyspiesza

kobiety uznają, że rzadziej kupują produkty finansowe i inwestują niż robią to

i zmienia się na tyle diametralnie, aby mówić o cywilizacyjnej rewolucji, a nie ewolucji.

w rzeczywistości.

Oczywiście zmiany mogą dotyczyć kilku obszarów: na przykład społecznych,
technologicznych, naukowych itp. Dla niektórych z nich - na przykład

W zderzeniu z diagnozą rzeczywistości upadają mity o niedotykającej się finansów

technologicznych - zawsze była zarezerwowana rewolucyjna energia

kobiety i mężczyzny, który nie używa kosmetyków. Im oczywiście bardziej świadomy

w przeciwieństwie do zmian przykładowo społecznych, gdzie zmiany toczyły się

i nowoczesny respondent - tym mniej stereotypów, ale czeka nas, jako

w racjonalnie powolnym tempie tak, aby przyzwyczaić ludzi mentalnie do nowego,

społeczeństwo duża i szybka zmiana poglądów na wiele spraw.

a także pozwolić umrzeć starym stereotypom i narodzić się nowym.
Z racji tego, że obszar edukacji dorosłych ich rozwoju i doskonalenia zawodowego
jest mi bliski i działam w nim prawie 20 lat - to znam kilka dobrze
rozprzestrzenionych stereotypów w tej branży, które bardzo się zdezaktualizowały.
A o ile rynek edukacyjny nie zacznie nadążać za zmianami technologicznymi
i społecznymi to zostanie daleko, daleko ze swoją ofertą względem rzeczywistych
potrzeb konsumentów.
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…Mity w końcu upadają
• Pierwszy stereotyp - mężczyźni częściej dysponują budżetami rozwojowymi
w organizacjach.
Rzeczywistość jest taka, że to młode kobiety podejmują najczęściej decyzje

• Drugi - mężczyznom bardziej zależy na rozwoju, bo sukces w pracy utożsamiają

dotyczące zakupów produktów edukacyjnych w organizacjach. To kobiety są
statystycznie częściej motorami i napędem do rozwoju i jego realizacji w

z sukcesem osobistym.

organizacjach, a aby kupić doskonały produkt edukacyjny nie trzeba zatrudniać

• Trzeci - aby mieć upoważnienie i kompetencje do dysponowania budżetami

sztabu ludzi i spędzać godzin na spotkaniach i istnieją miejsca w necie, gdzie
sprawdzone produkty edukacyjne kupujesz i zamawiasz jak buty czy bilety do kina.

szkoleniowymi trzeba być minimum, co najmniej po 40-stce.

• Czwarty mit - szkolenie to zakup, na który trzeba poświecić wiele czasu, w tym

A jeśli macie wątpliwości zapraszam - szczególnie wszystkie młode decyzyjne
i żądne rozwoju kobiety na stronę kbedu.

spotkań, czytania ofert, doprecyzowania programu - bo tylko wtedy jest to
efektywne.

— Anna Pawłowska-Brozio

• Piąty - nie można sprzedać szkoleń czy wystąpień publicznych w necie, gdyż to
nie jest produkt przeznaczony do sprzedawania takim kanałem.
Wszystkie wyżej wymienione zdania są nieaktualne.
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Kobiety dla kobiet…
Na pomysł stworzenia marki akcesoriów intymnych dla kobiet złożyły się dwa

Ewa Wituszyńska

czynniki. Po pierwsze, jako klientkom brakowało nam na rynku dobrej jakości

Współwłaścicielka, PlumBum

i wysoce estetycznych kulek gejszy - czyli gadżetu, którego powinna używać każda
kobieta – zarówno przed ciążą, jak i po porodzie, ale także w wieku dojrzałym. Te
akcesoria były mocno zakotwiczone w estetyce i sposobie komunikacji

Marzena Biernacka-Przewłoka

charakterystycznych dla sex shopów. Po drugie, sprawdziłyśmy potencjał rynkowy,

Współwłaścicielka, PlumBum

który okazał się ogromny i zauważyłyśmy sporą lukę. Brakowało na rynku marki
akcesoriów intymnych, która kierowałaby swoje produkty wyłącznie do kobiet
i jednocześnie wspierała je w dbaniu o zdrowie intymne. Tak narodził się pomysł na
PlumBum - pierwszą, polską markę akcesoriów intymnych stworzoną przez kobiety
dla kobiet.

Jak rozwinąć kobiecą markę w
Od samego początku - już na etapie projektowania kulek - myślałyśmy o kobietach.

stereotypowo męskiej branży?

Każda z nas lubi ładne rzeczy. Dlatego w naszych produktach estetyka i design obok
funkcjonalności i standardów prozdrowotnych - grają kluczową rolę. Dałyśmy

Jak pokazują statystyki, kulki gejszy, zwane także kulkami kegla, są jednym

Polkom gadżet - który z jednej strony mogą traktować jak intymną biżuterię, z drugiej

z najczęściej kupowanych przez Polki gadżetów intymnych - znajdują się w TOP 10

jak intymną siłownię. I okazało się, że trafiłyśmy w ten punkt.

najchętniej kupowanych akcesoriów z tego segmentu. Jednocześnie, branża
gadżetów erotycznych jest zdominowana przez mężczyzn i kojarzy się w dużej
mierze ze średniej jakości sex shopami. Trudno w takiej konstelacji znaleźć miejsce
na zrozumienie potrzeb i oczekiwań współczesnych kobiet, co zresztą dobitnie
pokazują wyniki dla branży erotycznej ukazane w niniejszym raporcie. My
postanowiłyśmy to zmienić.
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…Kobiety dla kobiet
Filozofię PlumBum zbudowałyśmy na dwóch hasłach. Wyszłyśmy do kobiet
z przekazem, że kulki do ćwiczenia mięśni dna miednicy są jak ich intymna siłownia.
W efekcie, to hasło zaczęło pojawiać się w mediach i w social media niezależnie od
naszej marki, ale zawsze przy publikacjach czy postach związanych z kulkami kegla!
Drugie hasło zawiera w sobie zaproszenie do grona konkretnej grupy kobiet mianowicie kobiet Aktywnych Wszę∂zie!
Po dwóch miesiącach działania na rynku okazało się, że zainteresowanie kobiet jest
ogromne. Jednocześnie dość niski jest poziom wiedzy w obszarze dbania o zdrowie
intymne. Dlatego po udanym starcie, który miał miejsce 15 stycznia 2015 roku,
skupiamy się na edukowaniu Polek w tematach związanych z ćwiczeniem mięśni dna
miednicy i dbaniu o zdrowie intymne. W naszej strategii stawiamy także na
partnerstwa z markami, które mają podobną filozofię do nas, tak, aby wypracować
synergię, której owocem będą ciekawe i wartościowe dla kobiet działania. Jesteśmy
aktywnymi kobietami i mamami, to nasz zdecydowany atut w prowadzeniu dialogu
z naszymi klientkami.

— Ewa Wituszyńska
— Marzena Biernacka-przewłoka
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Samodzielne decyzje
Jak wspominaliśmy chwilę wcześniej, panowie niezależnie od wieku wskazali, że

często decyzje w zakresie finansów, inwestycji i ubezpieczeń. Wraz z wiekiem, coraz

podejmują samodzielnie decyzje zakupowe średnio w 3 kategoriach. Najczęściej

częściej decydują o zakupie leków, natomiast im młodsi tym częściej decydują

samodzielne decyzje dotyczą obszaru motoryzacji i elektroniki. Następne w kolejce

o modzie, gdzie wskazania w grupie 25-34 lata sięgają 26%, oraz hobby, rozrywce

są alkohole, ale i zakupy codzienne. Wygląda na to, że mit mężczyzn biegających

i domu.

z karteczką od partnerki czas włożyć między bajki… Panowie podejmują też dość

mężczyzna (25-34)
mężczyzna (35-44)
mężczyzna (45-54)
mężczyzna (>55)

Wykres 10: W jakich kategoriach podejmujesz decyzję zakupu samodzielnie?
Źródło: badanie Gender Factor, mężczyźni, N=475
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w żadnej kategorii

nieruchomości

biżuteria / zegarki

edukacja

produkty dla dzieci

erotyka

kosmetyki

podróże, wakacje
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samochód / motocykl
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Łowcy trendów…
Mimo takiego podejścia, nowoczesnemu mężczyźnie wcale nie jest obojętne, co jest

Conrad Sak

w jego szafie. Na taki obraz rzeczy duży wpływ ma środowisko, w którym przebywa.

Rebel in Suit
Business Fashion & Technology

Nowe technologie, internet, podróże, sprawiły, że zwiększyła się świadomość
i wiedza mężczyzn w kwestiach zakupów, trendów, mody. Blogi, fora, pokazy,
propagowanie nowego stylu życia, dobrego wyglądu nie są już domeną tylko kobiet.
Zachęca to płeć męską do zwracania większej uwagi na swój wizerunek, zdając

Bohater “Mrocznej Wieży” Stevena Kinga, rewolwerowiec Roland mawiał - “Świat

sobie sprawę, że wygląd, prezencja ułatwiają kontakty biznesowe, towarzyskie, ale

poszedł naprzód”. Wspaniale pasuje to do naszej egzystencji w szybko zmieniającym

również wpływają na poczucie własnej wartości.

się świecie, napędzanym przez nowe technologie. Wyprawy łowieckie na sawannach
zamieniliśmy na zakupy w centrach handlowych, a rewolwery na smartfony.

Szczególną grupą, która zmienia oblicze męskiej mody są 20, 30-latkowie. Czerpią

Nowoczesny mężczyzna stał się inteligentnym łowcą, który czerpie w pełni

inspiracje z internetu, od dobrze ubranych gwiazd, czy takich telewizyjnych show jak

z dobrodziejstw jakie daje digitalowa rzeczywistość. Mężczyzna częściej niż kobieta

“Mad Men”, bądź “Suits”, które propagują klasyczny styl, chociażby wracającą do

dokonuje zakupów online z wykorzystaniem smartphona. Ponadto według badań

łask poszetkę.

Daniela Krugera z University of Michigan, jego zakupy odbywają się w trybie
ekspresowym, zadaniowym. Za cel obiera sobie wejść do sklepu, kupić, wyjść. Takie

Według Will McKittrick, analityka z firmy badawczej IBIS World, mężczyźni są

zachowanie wynika z naszej ewolucyjnej spuścizny, kiedy myśliwi musieli szybko

bardziej zainteresowani wyglądem niż to miało miejsce wcześniej. Równocześnie

powracać z upolowaną zwierzyną.

młodsze pokolenie wkraczające na rynek pracy, jest skłonne wydawać dużo więcej
pieniędzy na ubrania. Widać to także w Polsce, gdzie po okresie komunizmu, 20i 30-latkowie są pokoleniem urodzonym w świecie, gdzie moda, dobry styl, dostęp
do światowych marek jest na porządku dziennym. Dlatego wydatki związane z modą
są dla nich czymś normalnym.
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…Łowcy trendów…
Mimo, że globalnie dalej odzież damska sprzedaje więcej, męski sektor rośnie w

Wykorzystują do tego wachlarz arechtypów, wśród których mamy:

szybszym tempie. Według firmy badawczej Euromonitor w ciągu ostatnich 2 lat
• nowoczesny dżentelmen (łączy garnitury z wzorami i teksturami), miejski

wzrost wyniósł 4,1% osiągając pułap 101,8 miliarda USD, gdzie kobieca moda

elegancki facet (nosi drogie ubrania street wear),

przyniosła 2,8% wzrostu i wynik 150,1 miliarda USD. Do 2017 roku szacuje się, że
wzrost ten wyniesie 8,3% osiągając pułap 110,3 miliardów USD. W Polsce też można

• ekskluzywny casual guy (lubi wysoko gatunkowe, drogie basikii) oraz

zauważyć ten trend. Lider rynku, grupa Vistula, w ostatnich latach przeszła
gruntowną restrukturyzację, która przyniosła w 2013 zysk netto w wysokości ponad

• popularny ostatnio lumber sexual (drwal, wariacja na temat "metroseksualny"

45 mln zł, przy całkowitych przychodach wynoszących blisko 400 mln zł.

odnosząca się do facetów w koszulach w szkocką kratę z zadbanymi
brodami).

Oczywiście obok takich liczb marki nie mogły przejść obojętnie. Prada i Hermes
otworzyły butiki tylko dla mężczyzn, a Normstrond kupił serwis online - Trunk Club -

Firma, która rozumie co się dzieje i dobrze wychwytuje zachodzące trendy to J Crew.

o tematyce męskiego stylu, za 350 milionów USD. Nie wszystkim idzie tak dobrze.

Nie tylko dostarczają produkty, jakich pragną klienci, ale również nieustannie

Podążanie za trendami i tym jak zmienia się rynek nie jest łatwe. Spore problemy

pogłębiają swoją wiedzę na temat ich zachowań. Obecnie jeśli nie znasz swojego

i spadek zysków notuje Abercrombie&Fitch. Kiedyś kultowa marka, dzisiaj przeżywa

klienta, nie personalizujesz usług, produktów, coraz trudniej zainteresować Ci ich

poważany kryzys. Zmieniają się konsumenci, ich zachowania, zmienia się tym samym

swoją ofertą. W końcu jako konsumenci chcemy, żeby oferty była dostosowana do

rynek. Kto stoi za tym zamieszaniem? Badacze wyróżniają dwa typy: Henry (high

naszych preferencji. Według głównego projektanta marki J Crew Franka Muytjensa

earner, not rich yet) oraz Yummy (young, urban male). To oni niszczą ironiczny obraz

mężczyźni ufają marce ponieważ dostarcza im dobrą jakość i styl. Dzięki

mężczyzny ubranego w t-shirt, sportowe buty, jeansy.

przeprowadzonym badaniom, wiedzą, że mężczyzna nie chce tracić czasu na
myślenie. Robi to za niego J Crew. Średnio facetowi wystarcza 26 minut, by wejść do
sklepu, zapoznać się z ofertą, przymierzyć dany produkt i zdecydować się na zakup
albo nie. Sprzyja to sklepom oferującym wyłącznie męskie kolekcje. Mężczyźni nie
cierpią galerii handlowych, szczególnie kiedy muszą przejść 12 różnych sklepów,
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żeby dostać czego chcą.

…Łowcy trendów…

Nie można też zapomnieć o jednym ważnym zagadnieniu. Pomimo, takiej formy

Podsumowując, mężczyźni ubierają się coraz lepiej. Nastały cudowne czasy. Są

zakupów, mężczyźni są bardzo dobrze do nich przygotowani pod względem

naprawdę dobrze wyedukowani, obyci w świecie, interesują się modą. Mają wzorce

merytorycznym. Twórca marki Grove, Nick Caruso mawia, że ówcześni, mężczyźni

do naśladowania w postaci muzyków, blogerów, sportowców. Dzisiejsza generacja

spędzają nie tylko coraz więcej czasu na zakupach ale także na przygotowaniu się do

20- i 30-latków jest wspaniałym dobrem dla branży męskiej mody. Thomas Ott,

nich - “Wiedzą czego chcą bo robią research”. Skutkiem tego jest przywiązywanie w

General Merchandise Manager z Saks Fifth Avenue SVP stwierdza, że to najlepsza

pierwszej kolejności uwagi do jakości produktu, a nie do ceny.

generacja jaką widział w swojej karierze. Coraz częstszym widokiem jest mężczyzna
w krawacie, ale również w sneakersach, czy ze skórzaną torbą. Rozmywa się granica

Nowoczesny mężczyzna nie kupi byle czego. W interesujący sposób pokazał to

między tradycyjnym postrzeganiem męskiego i damskiego stylu.

Michał Kędziora prowadzący bloga Mr Vintage. Opisał produkty dostępne dla kobiet,
gdzie marynarki od znanych polskich projektantów w cenach powyżej 1000 zł miały

Przykładem mogą być torby. Kiedyś mężczyzna z torbą budziłby śmiech

w składzie sporo sztucznych domieszek. Coś nie do pomyślenia dla mężczyzny. Takie

i politowanie, gdyż ten asortyment był mocno związany z kobietami. Obecnie taki

produkty nie miałyby racji bytu w męskich kolekcjach, gdyż po prostu nikt by ich nie

widok staje się codziennością i nie budzi negatywnych skojarzeń. Skoro żyjemy

kupował. Warto zatem dbać o jakość asortymentu. Nowoczesny, świadomy

w globalnej wiosce, informacja rozprzestrzenia się dużo szybciej, zmieniając nasze

mężczyzna, nie odpuści w tym temacie. Jest smart-konsumentem, z którym trzeba

wzorce myślenia, normy.

się liczyć.
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…Łowcy trendów

W mojej opinii, największy wpływ na to wszystko ma technologia. Dzięki niej
nowoczesny mężczyzna ma, czego zapragnie, na wyciągnięcie ręki i bardzo dobrze
z tego korzysta. Żyjemy w czasach rewolucji technologicznej, gdzie komputery coraz
bardziej wnikają w nasze życie. Obserwowane reakcje, zmiany postaw, w tym także
tych zakupowych, to pochodna tych trendów.
Najlepiej radzą sobie z tym młodzi, gdyż urodzili się w takim świecie i jest to dla nich
naturalne. Technologia nie jest im obca i sprawnie z niej korzystają. Pędząc za
trendami nakręcają spiralę zmian. Pojawiają się nowe rozwiązania oraz nowe
problemy. Nasuwa się wiele pytań. Dotychczasowe modele, ramy, przez jakie
patrzyliśmy na rolę mężczyzny odchodzą do lamusa. W XXI wieku to mężczyźni
w pewnym sensie sami dają nam odpowiedzi w jaki sposób na nowo ich definiować.
Wystarczy zasiąść w fotelu big data i obserwować jak się zachowują. Nową stolicą
mody nie będzie Nowy York, Londyn, Pekin ale Sillicon Valley. Już planowane jest
tam stworzenie pierwszego fashion week’a. To tam, w Kalifornii, będą generowane
nowe trendy i idee, w tym także te dotyczące mężczyzn. Ciekawe co na to wszystko
powiedziałby Roland?

— Conrad Sak
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Przekonania o branżach
Jak się ma rzeczywistość zakupowa do naszych przekonań? Zapytaliśmy kobiety

elektronika i alkohole. Tu panie realnie wydają znacznie więcej niż im i ich partnerom

i mężczyzn o to jak to według nich jest z kupowaniem przez kobiety

się wydaje. Mężczyźni nie doszacowali też wydatków kobiet jeżeli chodzi o

w poszczególnych kategoriach. Okazuje się, że dość często wszyscy nie doceniamy

wyposażenie i wystrój domu oraz podróże. Generalnie, panowie, z wyjątkiem takich

siły nabywczej kobiet. Między innymi dotyczy to tak podstawowej branży jak zakupy

branż jak produkty dla dzieci, hobby, biżuteria i rozrywka oraz erotyka wskazali, że

codzienne. Tu zdecydowanie kobiety kupują częściej niż wynika z przekonań obu

kobiety kupują rzadziej niż rzeczywiście kupują.

płci. Podobnie jest w takich kategoriach jak kosmetyki, moda, sport ale także
mężczyzna (wg mnie kobiety kupują)
kobieta (wg mnie kobiety kupują)
kobieta (zwykle kupuję)

Wykres 10: W jakich kategoriach podejmujesz decyzję zakupu samodzielnie?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
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w żadnej z kategorii
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Przekonania o branżach
A jak wygląda sytuacja w przypadku mężczyzn? Znacznie częściej niż myślimy

zweryfikować nasze poglądy na branże typowo kobiece i typowo męskie, o ile

mężczyźni kupują w takich branżach jak erotyka i nieruchomości ale także zakupy

takowe w ogóle jeszcze będą istnieć. Na razie mężczyźni bardzo szybko wchodzą ze

codzienne i zdrowie. Nie doceniamy też zdecydowanie męskich zakupów w takich

swoimi portfelami w branże uznawane do niedawna za kobiece, nawet można

kategoriach jak kosmetyki i moda, które realnie znacznie przewyższają nasze

pokusić się o stwierdzenie, że szybciej niż kobiety zawłaszczają branże męskie.

przypuszczenia. Podobna prawidłowość dotyczy kategorii produktów dziecięcych.
Cóż, najwyraźniej rzeczywistość rynkowa uległa sporym przemianom i trzeba będzie
mężczyzna (wg mnie mężczyźni kupują)
kobieta (wg mnie mężczyźni kupują)
mężczyzna (zwykle kupuję)

Wykres 10: W jakich kategoriach podejmujesz decyzję zakupu samodzielnie?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
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w żadnej z kategorii
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na zakupach
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z tego rozdziału dowiesz się

czym jest Check lista i czy to z nią kupują mężczyźni	
  
Dlaczego Łowca jest czysty, a Spacerowiczka zadbana	
  
indywidualista i społecznica, czyli o tym jak kupuje mężczyzna,
a jak kobieta	
  
Jaki procent badanych dokonuje impulsywnych zakupów
Ilu mężczyzn dokonuje zakupu dla poprawy humoru	
  
Jakie formy komunikacji marketingowej sprawdzają się
przypadku kobiet, a jakie w przypadku mężczyzn	
  
Czy nadal cena czyni cuda, czyli co decyduje o zakupie
show-rooming czy kontakt ze sprzedawcą, co wolimy
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stosunek do zakupów
Kobiety i mężczyźni mają zupełnie różne odczucia względem zakupów. Widać to już,

Dobrym pomysłem są tu listy zakupowe, także te mobilne, czy zakupy internetowe

kolokwialnie mówiąc, na pierwszy rzut oka. Dla pań, zakupy to zdecydowanie

lub m-zakupy. Co ciekawe, duża część kobiet, a także mężczyzn uznaje, że zakupy

częściej przyjemność, dla panów raczej zadanie i obowiązek. Nie znaczy to jednak,

są jak polowanie, z tym, że w przypadku mężczyzn, to młodzi panowie znacznie

że mężczyźni nie kupują lub kupują znacznie mniej. Raczej skłanialibyśmy się do

zawyżyli ten wskaźnik. Taki stosunek do zakupów zaznaczyło bowiem w grupie

stwierdzenia, że po prostu potrzebują wygodnych rozwiązań zakupowych, które

18-24 czyli tak zwanych Young Millennials ponad 30% mężczyzn. Oznacza to, że

pomogą im wykonać ten projekt shopping zgodnie z planem.

mężczyźni zaczynają być coraz bardziej wrażliwi na wszelkiego rodzaju promocje,
kupony, rabaty czy oferty specjalne, a to otwiera drogę do spontanicznych męskich
zakupów.

Wykres 12: Jaki jest Twój stosunek do zakupów?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
37%
21%

zakupy są dla mnie przyjemnością, lubię kupować

39%
21%
27%
43%

traktuję zakupy jak zadanie, najlepiej wykonać je według listy i jak najszybciej

25%
39%
26%
22%

zakupy są jak polowanie, zawsze można trafić na fajną promocję

29%
32%
9%

kobieta
mężczyzna
kobieta (18-24)
mężczyzna (18-24)

14%

nie cierpię zakupów, traktuję je jako przykry obowiązek

6%
9%

0%
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Czy tak jest naprawdę? W zgłębianiu tajników męskich i kobiecych umysłów na

O różnicach między zakupami kobiet

zakupach nieocenioną pomocą będą zakupowe listy, tworzone na przestrzeni

i mężczyzn z perspektywy listy zakupów

ostatnich 3 lat przez użytkowników Listonic.

Jedną z najchętniej przywoływanych kulturowych różnic między mężczyznami

Już pierwsza analiza zgromadzonych danych zdaje się podawać w wątpliwość ten

i kobietami jest „typowo kobiece” zamiłowanie do robienia zakupów.

stereotypowy obraz. Oto ~64% zarejestrowanych użytkowników z badanej puli
stanowią mężczyźni, pozostawiając panie w tyle z udziałem rzędu ~36%. Można to

W mediach królują obrazki uśmiechniętych, obładowanych stertami kolorowych

jednak interpretować jako argument na rzecz bardziej przedmiotowego

pakunków pań, które z grupą przyjaciółek przemierzają sklepowe alejki w

i konsekwentnego nastawienia panów do zakupów, czyli: zaplanować, kupić,

poszukiwaniu kolejnej pary butów, sukienki, szala albo perfum (wystarczy wpisać

gotowe. Kobiety w trakcie zakupów ulegają emocjom, rozważając czy nie wybrać

hasło „zakupy” w wyszukiwarkę obrazów w Google). Mężczyzna, który by w

jeszcze czegoś dla… mamy, dziecka, męża, siebie... Może panie bardziej cenią sobie

niejasnych okolicznościach został zmuszony do wzięcia udziału w sklepowym

swobodne podejście do tematu i wolą robić zakupy spontanicznie? A może wiąże się

szaleństwie, zasiada ze smartfonem/gazetą/książką na ławce i oddaje się

to z męskim zamiłowaniem do technologii i gadżetów, a więc panów jest więcej, bo

melancholijnemu rozmyślaniu, ile tym razem czasu zmitręży na polowaniu jego

dane pochodzą z aplikacji mobilnej? (aczkolwiek, jak pokazuje badanie mShopper

piękniejsza połówka - oraz jakim okaże się ono obciążeniem dla jego (!) karty

z lutego 2015, kobiety tak samo chętnie jak mężczyźni korzystają z aplikacji

kredytowej.

mobilnych w celach zakupowych).

Jak jednak wiemy, mężczyźni, których środki masowego przekazu tak chętnie widzą

Badania naukowe dowodzą natomiast, że proces zakupowy u mężczyzn jest liniowy

w roli ofiary zakupowego szaleństwa kobiet, czasem również lubią nabyć to i owo.

- w co wpisuje się użycie aplikacji mobilnej w kontekście: zaplanuj i kup. Panie są

Nie urządzają co prawda z zakupów wydarzenia towarzyskiego, a zwyczajnie idą do

jednak coraz bardziej aktywnymi użytkownikami smartfonów, częściej niż mężczyźni

sklepu, by prosto jak po sznurku dotrzeć do celu, kupić konkretny produkt i z łupem

używają ich do załatwiania codziennych spraw - trend ten uwidocznił się wyraźnie w

w koszyku czym prędzej opuścić świątynię handlu. Miejsca, gdzie mogą kłusować do

Listonicu, gdyż obecnie nasi aktywni użytkownicy to około pół na pół kobiety

woli bez obaw to wyłącznie sklepy z elektroniką i materiałami budowlanymi.

i mężczyźni.
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Tabela 3: Top kategorie zakupowe używane w aplikacji Listonic
Źródło: Listonic
Skoro w ilości użytkowników zapanowało równouprawnienie, sprawdźmy czy i czym

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce

Mężczyzna tworzy średnio 2,2 listy, zaś kobieta 2,5 listy. Różnica jest niewielka,

2

Nabiał

Nabiał

sięgamy więc głębiej - do ilości przedmiotów na liście. I tutaj wartości są zbliżone -

3

Mięso i wędliny

Mięso i wędliny

44,4 przedmiotów dla pana, 46,2 pozycji dla pani. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają

4

Art. sypkie

Art. sypkie

5

Przyprawy, sosy, dodatki

Przyprawy, sosy, dodatki

6

Chemia gospodarcza

Chemia gospodarcza

planują kupno Kosmetyków, mężczyźni skupiają się na produktach z kategorii

7

Kosmetyki

Higiena

Higiena. Gdy panie przechodzą do planowania zakupów związanych z Higieną,

8

Higiena

Woda i Napoje

panowie są już przy Wodzie i Napojach. Dopiero gdy panie zaczynają planowanie

9

Woda i Napoje

Kosmetyki

10

Pieczywo

Pieczywo

różni się sama lista zakupów w zależności od płci tworzącej ją osoby.

kategorie produktów, które częściej pojawiają się na męskich niż kobiecych listach i jest, mamy różnice! Pierwszych sześć najczęściej wybieranych kategorii jest
wspólnych, jednak dalej pojawiają się rozbieżności: podczas gdy kobiety częściej

kupna Wody i Napojów, panowie przymierzają się do Kosmetyków.
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Tabela 4: Kategorie zakupowe używane w aplikacji Listonic
Źródło: Listonic
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce

2

Nabiał

Nabiał

3

Mięso i wędliny

Mięso i wędliny

4

Art. sypkie

Art. sypkie

W dalszej części rankingu kategorii dzieje się zdecydowanie więcej - ogółem zaś

5

Przyprawy, sosy, dodatki

Przyprawy, sosy, dodatki

mamy 14 różnic pomiędzy płciami (tabela obok)

6

Chemia gospodarcza

Chemia gospodarcza

7

Kosmetyki

Higiena

8

Każdy z użytkowników może nazwać listy zgodnie ze swoją fantazją. Pojawiają się

Higiena

Woda i Napoje

9

Woda i Napoje

Kosmetyki

jednak kategorie nazw, które używane są najczęściej. W obu przypadkach prym

10

Pieczywo

Pieczywo

11

Art. domowe

Art. domowe

12

Słodycze i przekąski

Słodycze i przekąski

13

Przetwory

Przetwory

14

Kawa, herbata, kakao

Alkohole i tytoń

15

Art. dziecięce

Kawa, herbata, kakao

16

zakupy dla dzieci, częściej chadzają na bazarek i preferują zakupy w niedzielę,

Ciasta, desery, dodatki

Art. dziecięce

17

Alkohole i tytoń

Apteczka

podczas gdy niespecjalnie odpowiada im środa. Mężczyźni od bazarku wolą markety

18

Tłuszcze

Ciasta, desery, dodatki

19

Apteczka

Ryby

20

Ryby

Tłuszcze

kupowaniem we wtorki. Ciekawostką jest fakt umieszczania w Listonicu „List

21

Mrożonki i lody

Mrożonki i lody

marzeń”. Czynią to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jednak panie aż dwukrotnie

22

Konserwy

Konserwy

23

Dania gotowe

Dania gotowe

24

Art. biurowe

Art. biurowe

25

Ubrania

Ubrania

26

Art. dla zwierząt

Sprzęt AGD i RTV

27

Prasa, książki, plyty

Prasa, książki, plyty

28

Sprzęt AGD i RTV

Art. dla zwierząt

29

Żywność dietetyczna

Motoryzacja

30

Motoryzacja

Żywność dietetyczna

31

Grill

Grill

wiodą listy nazywane od daty planowanych zakupów, nazw sklepów, w których
zamierzamy ich dokonać lub od okazji, na którą sprawunki mają być przeznaczone.
Dzięki analizie tych nazw dowiadujemy się między innymi, że kobiety częściej planują

budowlane, zakupy najczęściej planują w sobotę, nie przepadając z kolei za

częściej. Ponieważ nasze listy mogą być współdzielone, zapewne zamieszczając
swoje życzenia na liście, obie płcie mają nadzieję na ich spełnienie.
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Najwięcej list zakupów powstaje w przedziałach czasowych 11.oo - 13.oo i 15.oo -

na nie podobną ilość przedmiotów. Najważniejsza różnica, jaka ich dzieli, to

17.oo. Tu różnice nie są szczególnie wyraźne, co zapewne wiąże się ze

kategorie wybieranych produktów.

standardowymi godzinami pracy etatowej, jedynie panowie ciut bardziej (o 1%) od
pań cenią sobie godziny popołudniowe. Niebagatelne kontrasty widoczne są, jeżeli

Jeżeli zatem zechcemy ponownie odwołać się do naukowej klasyfikacji płci według

prześledzić sklepy, w których obie płci planują dokonać zakupów. Choć dla obu

zachowań zakupowych na Spacerowiczki i Łowców, to od nas dodamy, że Łowca co

najpopularniejsze są Lidl i Biedronka, dalej jest już bardzo różnie. Jaki zatem wyłania

prawda jest czysty, ale za to Spacerowiczka - zadbana.

się obraz kobiety i mężczyzny, jeśli weźmiemy pod uwagę powyższą analizę? Obie
płcie mają swoje preferencje sklepowe, dzienne, równie często tworzą listy i dodają

Wykres 13: Sklepy na listach zakupowych kobiet i mężczyzn, Żródło: Listonic
20%
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STOKROTKA

NETTO

PIOTR I PAWEŁ
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5%
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MEDIA MARKT
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9%

ALDI

10%

10%

Konsultacje zakupowe
Wykres 14: Źródła informacji zakupowych
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni kupują społecznie. Co to oznacza?

43%

znajomi

29%

W decyzji zakupowej bierze udział więcej osób mimo, że ostatecznie zakupu

44%

rodzina

dokonuje jedna.

25%
35%

wyszukiwarka Google

Wyniki pokazują wyraźnie, że panie bardzo chętnie konsultują swoje decyzje

32%

strona www sklepu
/ sprzedawcy

zakupowe ze znajomymi i rodziną. Oczywiście korzystają także z takich narzędzi jak

30%
29%

rozmowa ze sprzedawcą
/ ekspertem

wyszukiwarka Google (35%), strony internetowe sklepów (30%), czy porównywarki

32%
26%
33%

porównywarki cenowe

cenowe ale wyraźnie bardzo cenią sobie subiektywną, tym niemniej zaufaną poradę.
Potwierdza to ponad 40% wskazań na udział znajomych i rodziny w procesie

37%
24%
22%

serwisy z opiniami

zakupowym, przeważnie w postaci konsultacji. Dotyczy to również porad w świecie

21%
22%

fora internetowe

wirtualnym, to znaczy pozyskanych z udziałem mediów społecznościowych, czy
blogów. Zjawisko to jest znaczne silniejsze w przypadku kobiet. 10% korzysta z

serwisy aukcyjne

blogów i vlogów w procesie zakupowym, a 11% z mediów społecznościowych.

blogi / vlogi / mikroblogi

15%
22%
10%
8%
26%

ulotki / broszury / katalogi

20%

W przypadku mężczyzn, widzimy raczej nastawienie na indywidualną analizę

11%

media społecznościowe

zakupową. Porównywarki cenowe to miejsce, gdzie mężczyźni będą najczęściej
rozważać swój zakup. Będą się posiłkować również wyszukiwarką Google i stroną

7%
10%

serwisy ogłoszeniowe

www sprzedawcy. 29% skorzysta z porady znajomych.

15%
8%

zakupy grupowe

6%
12%
11%

media klasyczne (radio, prasa, tv)
5%

aplikacja mobilna sklepu / sprzedawcy

8%
4%
5%

targi / eventy
0%
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Internet jest kobietą… na zakupach!
Konsumpcja mediów wczoraj, a dziś

Katarzyna Cieślik-Klima
Dyrektor, Glossy Media
katarzyna.cieslik@glossymedia.pl

Zmienia się konsumpcja mediów (internet zaczyna dominować nad telewizją i prasa)
i marki dostrzegają ten trend. Konsumentki traktują internet jako medium
codziennego użytku, towarzyszące na różnych etapach życia (zdecydowana
większość to tzw. "hard - userki”, a często też liderki opinii ). Co ważne, same
decydują kiedy i w jakiej formie chcą korzystać z sieci (laptop, smartfon, tablet).
Są obyte z nowymi technologiami, aktywnie uczestniczą w życiu online za pomocą

...czyli jak dotrzeć z reklamą do

różnych dostępnych narzędzi, zgodnie z trendem "screen culture" (ekrany dotykowe

właściwej konsumentki

jako interfejs do wszystkiego). Hołdują idei "make my life easier", dlatego bardzo
selektywnie i świadomie wybierają serwisy. Doceniają porady eksperckie podane w
przystępnej formie, intuicyjną nawigację w serwisie, responsywność i estetykę samej

Internet to najszybciej rosnące medium pod względem wydatków na reklamę. Można

strony. Chętnie tworzą „grupy wsparcia” na forach, wymieniają się wiedzą (budują

wręcz stwierdzić, że jest motorem napędowym dla całej branży reklamowej,

łańcuszek kolejnych zainteresowanych w ramach efektu multiplikacji), aktywnie

w szczególności zaś dla segmentu kobiecego. Świadczy za tym ilość nowych

uczestniczą w życiu serwisów i wpływają na jego treści. Same często występują

projektów na rynku i rosnące zainteresowanie internautów tematyką kobiecą.

w roli wydawców i nadawców - co potwierdza trend pisania blogów i tworzenia

Co ciekawe, mężczyźni coraz częściej odwiedzają strony kobiece i stanowią średnio

materiałów wideo na YouTube. Pominięcie serwisów kobiecych w komunikacji

blisko jedną trzecią użytkowników tych treści. To ważny argument i podpowiedź dla

marketingowej to dziś zbyt duże ryzyko. Dotyczy to branż zarówno standardowo

marketerów, którzy planując budżety marketingowe, powinni uwzględniać miejsca,

przypisywanych do kategorii „kobiece” jak uroda, moda, zdrowie, jak też tych, które

w których znajdą swoją grupę docelową.

dotychczas traktowane były stereotypowo jako „męskie” tj. finanse, nieruchomości,
motoryzacja czy telekomunikacja.
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Make my life easier...

Reklama a nowa konsumentka

Kobiety odwiedzają takie strony, które aktualnie dopasowane są do ich etapu życia,

A jak do tego wszystkiego ma się świat reklamy? Ogólnie trendy są takie, że

poglądów, zainteresowań. Do „ulubionych” dodają blogi, serwisy społecznościowe

marketerzy idą w stronę synergii mediów i synergii przekazu: jedna spójna historia

i sklepy internetowe. Sieć to dla nich naturalne środowisko dla decyzji zakupowych,

marki opowiedziana globalnie we wszystkich kanałach komunikacji. Taka tendencja

zwłaszcza w dobie coraz bardziej powszechnego nurtu "cash - less" i technologii

będzie się nasilać, także ze względu na wszechobecny multiscreening

"scan and go". Świat przyspieszył i gna do przodu w nieprawdopodobnym tempie,

i symultaniczne podejście do odbioru mediów (korzystanie z wielu mediów w jednym

a ilość informacji może przygniatać nawet bardzo nowoczesną konsumentkę.

czasie). Realnie użytkownik konsumuje średnio 9,5h mediów w czasie 6,5h

Według badań 83% newsów w sieci jest niepotwierdzonych i w dodatku

(kompresja czasu mediowego). Zwłaszcza młody odbiorca mediów

nieprzydatnych, dlatego tak ważne jest ułatwienie konsumentce procesu podjęcia

w wieku 16-24 lata deklaruje, że jego "chleb powszedni" to rutynowe przeglądanie

decyzji i wyboru konkretnego produktu czy usługi np. poprzez mobilny dostęp do

wielu kanałów jednocześnie. Wyzwaniem dla marketerów pozostaje także podejście

zakupów (w tym aplikacje) czy geolokalizację. Generalnie chodzi o takie narzędzia,

"wielozadaniowe" (tzw. "multitasking", czyli jednoczesna aktywność na różnych

które ułatwią kobiecie życie, zaoszczędzą jej cenny czas, pomogą w organizacji planu

obszarach), głównie w kontekście targetu kobiecego. Zwrócenie uwagi na przekaz

dnia, czy po prostu sprawią przyjemność.

reklamowy to prawdziwa walka z czasem i konkurencją. Jeśli dołożymy do tego fakt,
że forma reklamy musi być atrakcyjna dla grupy docelowej, a komplementarne
podejście w komunikacji marketingowej to wymóg czasów - to wyzwanie staje się
jeszcze większe.
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"Marka nie jest tym, co TY o niej mówisz. Marka jest tym, co ONI o niej mówią."

Future is now...

Definicja niestandardowego podejścia do komunikacji reklamowej ewoluuje od kilku

Wiele wskazuje na to, że przyszłość w mediach i reklamie będzie coraz ciekawsza.

lat. Czasy, kiedy ekspozycja produktu i hasło definiujące markę były najważniejsze

Jak przewidują wizjonerzy mediów "wszystko, co będzie mogło być ze sobą

w reklamie na szczęście mamy za sobą. Dialog, a wręcz masowa dyskusja

połączone, zostanie połączone". Chodzi o mnogość urządzeń mobilnych

i wielopoziomowa narracja konsumentów są nierozłącznym elementem kampanii.

(tzw. wereables), które spięte siecią będą służyć nowemu marketingowi.

Kobiety w tym obszarze wykazują zdecydowanie większą aktywność w porównaniu

W wymiarze społecznym czeka nas jeszcze wiele zakrętów i wyzwań, ale za to

z mężczyznami. Dla nich ważny jest całościowy kontekst w komunikacji i głębsze

z gwarancją uczestniczenia w niesamowitym cyfrowym eksperymencie.

przedstawienie historii marki (brand experience i storytelling to klucze). Na pierwszym
planie nie jest już sam produkt, bo bardziej istotne jest tło emocjonalne

— Katarzyna Cieślik-Klima

i wkomponowanie produktu w szerszą perspektywę stylu życia. Za produktem idzie
opowieść, która przekonuje kobiety i buduje głębszą więź z marką. Tak jak w filmach
- jeden aktor nie stworzy filmu, który przyniesie Oskara. Główny bohater potrzebuje
fabuły, by zbudować wiarygodną postać, która przekona widzów.
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Zakupy impulsowe
Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, poproszonych o wskazanie czynników, jakie

czynnik skłania do zakupów 43% mężczyzn i 38% kobiet. Tak, dobrze widzisz,

zachęcają ich do zakupów okazyjnych, nie padła ani jedna odpowiedź żaden ze

mężczyźni częściej wskazali, że reagują na promocje cenowe. Przyglądając się

wskazanych. Oznacza to, że w jakimś stopniu każdy ze wskazanych czynników

wynikom, można w zasadzie stwierdzić, że mężczyźni, poza czystym czynnikiem

zachęca do zakupów impulsowych. Duży odsetek odpowiedzi (około 50%) dotyczy

zachciankowym, częściej reagują na bodźce stosowane przez sprzedawców, żeby

natomiast wskazań na zewnętrzną okoliczność zużycia się lub zepsucia obecnie

skłonić nas do zakupu impulsowego. Dzieje się tak w przypadku promocji, nowości,

używanego produktu. Nie są to zakupy okazyjne w pospolitym rozumieniu tego

mody, opinii znajomych o produkcie. W przypadku unikalnej okazji przedstawiciele

słowa, raczej wynikają z obiektywnej konieczności. Można zatem wskazać, że około

obu płci reagują podobnie - 31%. Zachcianka i poprawa humoru to za to bodziec

50% z nas reaguje czasem na typowo sprzedażowe impulsy zakupowe. Dla

zakupowy raczej charakterystyczny dla kobiet. Pod wpływem takiego impulsu kupuje

większości badanych takim impulsem jest okazja cenowa czyli promocja. Ten

38% pań i 24% panów. Też wcale nie mało.

Wykres 15: W jakich okolicznościach kupujesz? Co Cię zachęca?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
47%

konkretna potrzeba, np, zniszczyły mi się buty, więc potrzebuję nowych

54%
24%

zachcianka, czasem chcę poprawić sobie humor :)

38%
43%

okazja, np, super promocja na sprzęt rtv

38%
31%
31%

unikalna okazja, np, pojawia się w sprzedaży produkt, który bardzo ciężko dostać
17%
17%

opinia, np, znajoma/y zarekomenduje coś co właśnie kupił(a)

15%

nowość

12%

moda na dany produkt

9%

0%
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Zauważalne formy komunikacji
Tabela 5: Najbardziej zauważalne formy komunikacji
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153

Formy komunikacji, na które najczęściej wskazywali konsumenci jako te, które znają
i zauważają różnią się w zależności od płci. W przypadku kobiet bardzo wysoko

kobieta

mężczyzna

1

akcje specjalne marki, np. w centrach
handlowych

reklama w tv, bądź radiowa

2

działania marki na rzecz lokalnej
społeczności, wsparcia org. charytatywnych

artykuł ekspercki

3

artykuł ekspercki

akcje specjalne marki, np. w centrach
handlowych

4

reklama w tv, bądź radiowa

ciekawy event organizowany przez markę

5

ciekawy event organizowany przez markę

reklama prasowa

6

reklama prasowa

działania marki na rzecz lokalnej społeczności,
wsparcia organizacji charytatywnych

7

fanpage marki

fanpage marki

8

reklama bannerowa w internecie

blog firmowy

9

wywiad ze znaną osobą, która używa marki

aplikacja mobilna marki

10

aplikacja mobilna marki

reklama bannerowa w internecie

11

pokazanie marki w serialu lub programie
telewizyjnym

mailing

12

blog firmowy

współpraca z blogerem lub wideoblogerem

13

mailing

pokazanie marki w serialu lub programie
telewizyjnym

14

współpraca z blogerem lub wideoblogerem

wywiad ze znaną osobą, która używa marki

znalazły się akcje specjalne marek oraz działania marek na rzecz lokalnej
społeczności, bądź wsparcie organizacji charytatywnych. Artykuł ekspercki został
wskazany jako trzeci najczęściej zauważany przez panie. Wśród mężczyzn
najbardziej widoczne są reklamy TV i radiowe, artykuły eksperckie i akcje specjalne
marek oraz ciekawe eventy. Działania CSR mężczyźni wskazali na szóstym miejscu.
W badaniu okazuje się, że deklaratywna zauważalność bardziej standardowych
działań, takich jak mailing, przestaje być powoli efektywna. Być może, w przypadku
standardowych kanałów, trzeba pomyśleć o jakichś bardziej zaskakujących formach
graficznych, bądź komunikacji. Na wysokim, siódmym miejscu, znalazł się fanpage
marki.
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Efektywne formy komunikacji
Tabela 6: Najbardziej efektywne formy komunikacji
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
kobieta

mężczyzna

1

artykuł ekspercki

reklama w tv, bądź radiowa

2

reklama w tv, bądź radiowa

artykuł ekspercki

3

reklama bannerowa w internecie

ciekawy event organizowany przez markę

4

akcje specjalne marki, np. w centrach
handlowych

akcje specjalne marki, np. w centrach handlowych

5

ciekawy event organizowany przez markę

reklama prasowa

6

reklama prasowa

działania marki na rzecz lokalnej społeczności,
wsparcia organizacji charytatywnych

7

aplikacja mobilna marki

reklama bannerowa w internecie

8

działania marki na rzecz lokalnej społeczności,
wsparcia organizacji charytatywnych

wywiad ze znaną osobą, która używa marki

9

blog firmowy

blog firmowy

10

wywiad ze znaną osobą, która używa marki

fanpage marki

11

fanpage marki

aplikacja mobilna marki

12

współpraca z blogerem lub wideoblogerem

mailing

13

pokazanie marki w serialu lub programie
telewizyjnym

pokazanie marki w serialu lub programie
telewizyjnym

14

mailing

współpraca z blogerem lub wideoblogerem

Jako najbardziej efektywne formy promocji, kobiety i mężczyźni wskazują również
nieco inne aktywności marek.
Dla kobiet najbardziej efektywny jest artykuł ekspercki, potem reklama klasyczna
w TV bądź radiowa i reklama bannerowa w internecie. Panowie wskazali na reklamę
w TV lub radiową, artykuł ekspercki i ciekawy event.
Na czwartym miejscu, zarówno dla kobiet i mężczyzn znajdują się akcje specjalne,
na przykład w centrach handlowych. Wysoko znalazły się reklamy prasowe, być
może ze względu na to, że to medium, odwrotnie niż media elektroniczne, raczej
skłania do skupienia na jednym przekazie w jednym czasie. W przypadku mediów
elektronicznych jest to już obecnie w zasadzie niemożliwe, ponieważ jak wskazują
ostatnie badania IAB Polska ”TV+WWW Razem lepiej”, około 88% Polaków podczas
oglądania telewizji wykonuje inne aktywności, między innymi korzysta z internetu.
Dość wysoko, bo na dziewiątym miejscu, plasuje się blog firmowy, a dla kobiet
również aplikacja mobilna marki, którą wskazują na siódmym miejscu pod względem
efektywności. Fanpage marki znalazł na dziesiątym i jedenastym miejscu, zależnie od
płci konsumenta.
59
© 2015 Mobile Institute

Czynniki zakupowe

Tabela 7: Najważniejsze czynniki zakupowe
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
Kobiety i mężczyźni, realizując zakup, zwracają uwagę na podobną ilość czynników

kobieta

mężczyzna

1

cena

jakość produktu

2

jakość produktu

cena

3

marka o pozytywnych wartościach

znana marka

4

znana marka

przyzwyczajenie

5

przyzwyczajenie

marka o pozytywnych wartościach

zakupowych, różnią się natomiast jeżeli chodzi o wskazanie tych najważniejszych
i w największym stopniu wpływających na ich decyzję zakupową tu i teraz. Dla kobiet
będą to kolejno cena, jakość produktu i marka o pozytywnych wartościach. Dla
mężczyzn tak zwany top 3 stanowią jakość produktu, cena i znana marka.
Przyzwyczajenie stawiamy na 4-5 miejscu, następnie pojawiają się rekomendacje
bliskich i znajomych.

6
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rekomendacje bliskich i znajomych rekomendacje bliskich i znajomych

7

specjalne oferty / programy
lojalnościowe

specjalne oferty / programy
lojalnościowe

8

opinie internautów

opinie internautów

Aktywności i zwyczaje zakupowe
Współcześni konsumenci, niezależnie od płci, są niezwykle aktywni. Aż 53% kobiet

sprzedawcą. Tradycyjny kontakt woli w dalszym ciągu 1/4 konsumentów. Do

i 40% mężczyzn wskazuje, że korzysta z kuponów rabatowych. 21% kobiet i i 16%

skanowania kodów QR i kreskowych w poszukiwaniu informacji o produkcie czyli

mężczyzn chce brać czynny udział w tworzeniu marek poprzez konkursy, bądź

drugiego wymiaru show-roomingu przyznaje się 11% konsumentów. Planowe

ankiety. 24% kobiet i 16% mężczyzn znacznie zwiększa wydatki w odpowiedzi na

kupowanie to domena mężczyzn, 44% w porównaniu do 29% kobiet, wskazało,

promocje. Zarówno kobiety (14%), jak i mężczyźni (8%) przyznają, że zdarza im się

że kupuje tylko te rzeczy, które zamierzali.

zakupić markę ze względu na jej dodatkowe prospołeczne działania. Co ciekawe, już
28% mężczyzn i 16% kobiet twierdzi, że woli sprawdzić informacje na smartfonie niż
pytać sprzedawcę, czyli preferuje tzw. show-rooming kosztem kontaktu ze
Wykres 16: Które z form aktywności zakupowych Cię dotyczą?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
40%

chętnie wykorzystuję kupony rabatowe

53%
44%

zawsze kupuję tylko te rzeczy, które zamierzałam/em

29%
23%

porada sprzedawcy jest dla mnie bardzo ważna

28%
16%

gdy widzę promocję cenową potrafię nakupić mnóstwo rzeczy

24%
16%

chętnie uczestniczył(a)bym w tworzeniu produktu / marki poprzez ankietę / konkurs

21%
28%

wolę sprawdzić informacje o produkcie w smartfonie niż pytać sprzedawcę w sklepie

16%
8%

zdarza mi się kupić markę ponieważ zaangażowała się w bliską mi akcję społeczną

14%
7%

zdarza mi się kupić markę, którą poleciła znana osoba / celebryta

11%
11%
11%

chętnie skanuję / skanował(a)bym kody, żeby zdobyć więcej informacji o produkcie
żadne z powyższych
0%
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Aktywności i zwyczaje zakupowe
W kontekście zachowań zakupowych warto przyjrzeć się również młodym

Aż 25% młodych mężczyzn i 18% kobiet chce uczestniczyć w życiu marek poprzez

konsumentom, ponieważ część zjawisk w tej grupie znacznie się nasila. Na

konkursy i ankiety. Nie tracą w tej grupie na popularności kupony rabatowe,

przykładu już 40% mężczyzn w grupie wiekowej 18-24 woli sprawdzić produkt na

szczególnie wśród kobiet. Znacznie zwiększa się natomiast odsetek osób

smartfonie niż skorzystać z porady sprzedawcy. Znacznie większy odsetek osób

reagujących na promocje cenowe i to zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

w tym wieku także skanuje kody w poszukiwaniu informacji o produktach i markach.

Wykres 17: Które z form aktywności zakupowych Cię dotyczą?
Źródło: badanie Gender Factor, młodzi internauci, N=198
37%

chętnie wykorzystuję kupony rabatowe

53%
21%

gdy widzę promocję cenową potrafię nakupić mnóstwo rzeczy

31%
39%

zawsze kupuję tylko te rzeczy, które zamierzałam/em

22%
23%

porada sprzedawcy jest dla mnie bardzo ważna

20%
40%

wolę sprawdzić informacje o produkcie w smartfonie niż pytać sprzedawcę w sklepie

19%
25%

chętnie uczestniczył(a)bym w tworzeniu produktu / marki poprzez ankietę / konkurs

18%
15%
14%

chętnie skanuję kody, żeby zdobyć więcej informacji o produkcie
8%

zdarza mi się kupić markę ponieważ zaangażowała się w bliską mi akcję społeczną

13%
4%

zdarza mi się kupić markę, którą poleciła znana osoba / celebryta

12%

żadne z powyższych

3%

0%
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Super konsumenci
Opinie w sieci, znajomi i rodzina to także najbardziej zaufane źródła informacji

Katarzyna Czuchaj-Łagód

zakupowej. Tak, w świecie gdzie można prowadzić setki analiz zakupowych

Dyrektor Zarządzający, Mobile Institute
Autorka bloga na 6na5kobiet.pl
kasia@mobileinstitute.eu

i podejmować mądre i przemyślane dogłębnie decyzje zakupowe, pozbywając się
ryzyka, my wolimy polegać na opiniach subiektywnych, ale właśnie zaufanych. One
nie tylko minimalizują ryzyko, ale i czas utracony, czy też zutylizowany, na
poszukiwanie informacji zakupowych i podejmowanie decyzji.

Obecne czasy to era konsumenta.
Wszystkie powyższe elementy składają się na coraz silniejsze zjawisko
To on coraz częściej ma głos, ze względu na korzystanie z mediów

prosumeryzmu czyli dominacji świadomych i aktywnych konsumentów, uzbrojonych

społecznościowych (90% młodych osób ma konto w jakimś serwisie

po zęby w technologię, krytycznych i wymagających.

społecznościowym, a najczęściej w dwóch do czterech), jak i zwiększającą się
w bardzo dużym tempie penetrację urządzeń mobilnych, obecnie sięgającą wśród

Dlaczego marki powinny upatrywać w tym zjawisku szansy dla siebie? Ponieważ

internautów 70%.

tacy konsumenci to doskonałe R&D, zapewniające nie tylko, nieosiągalną wręcz dla
pracowników, ilość pomysłów, ale i eliminujące ryzyko niepowodzenia produktu.

Ale nie tylko to jest ważne. Konsumenci chcą, żeby ich głos był słyszany i żeby

W końcu ocenia go sam rynek, zanim jeszcze powstał.

przekładał się na konkretne działania ze strony marek. W tym kontekście chcą brać
udział w konkursach organizowanych przez marki plus wspomagać je swoją wiedzą.

Dodatkowo, jak pokazują dane, młodzi i aktywni konsumenci są wrażliwi na

Szczególnie widać to wśród przedstawicieli tak zwanego pokolenia Millennials czyli

większość aktywności marek, a więc przy właściwych działaniach, zwiększa się

współczesnych 20- i 30-latków, gdzie ta skłonność do współdziałania z marką sięga

impulsowość ich zakupów. Wydaje się, że współczesny konsument nie jest,

25%. Aczkolwiek opiniami dzielą się chętnie prawie wszyscy konsumenci, ponad

kolokwialnie mówiąc, letni - jest zimny lub gorący - i potrafi zapałać miłością do

90% jest zdania, że warto, a dzieli się nimi już ponad 80% kupujących internautów.

marek, które zaoferują mu nie tylko dobre jakościowo produkty, ale i coś więcej,
a mianowicie wartości, z jakimi będzie mógł się utożsamiać.
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Komunikacja
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W tym rozdziale poznasz

Dowody na to, że jednolita komunikacja kierowana do obu płci
się nie opłaca	
  
Branże, których komunikacja nie przemawia do konsumentów	
  
Perspektywę w postrzeganiu konkretnych marek przez kobiety
i mężczyzn	
  
Mapę kobiecych marek według kobiet i według mężczyzn	
  
Wartości, które są ważne dla konsumentów
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Opinie o komunikacji

Czas utrzeć nosa stereotypom
Wygląda na to, że rynkiem, zarówno po stronie konsumentów jak i biznesu rządzą
w dalszym ciągu pewne utarte przekonania.
Konsumenci zgadzają się w dużym stopniu ze stwierdzeniem, że reklamy pewnych
branż kierowane są głównie do jednej płci, to znaczy przykładowo kosmetyków do
kobiet, a samochodów do mężczyzn. Czy to dobrze? Posługując się intuicją oraz
obserwując rynek na co dzień pewnie domyślacie się już, że niekoniecznie, a my za
chwilę przedstawimy dowody liczbowe w tym względzie. Duża część konsumentów
zgadza się również z obserwacją, że kobiety pokazywane są w reklamach
stereotypowo.
Podobna prawidłowość dotyczy także mężczyzn, choć w nieco mniejszym stopniu.
To także niezbyt pozytywne zjawisko, szczególnie w kontekście znacznego obecnie
tempa zmian potrzeb i zwyczajów konsumenckich.
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Opinie o komunikacji
Zdecydowana większość internautów raczej zgadza się ze stwierdzeniami, że

stereotypowo (3,92). Dużo mniejsze poparcie, oscylujące już raczej wokół nie mam

reklamy kosmetyków są kierowane głównie do kobiet, a samochodów wciąż głównie

zdania, uzyskały stwierdzenia dotyczące posiadania ulubionych kampanii przez

do mężczyzn. Kobiety również raczej zgadzają się ze stwierdzeniem, że są

konsumentów i dzielenia się nimi oraz zrozumienia ich potrzeb przez marketerów.

pokazywane w reklamach stereotypowo (4,27 w skali 1-6). Mężczyźni ocenili ten

Tu zapewne jest pole do poprawy, czy może bardziej pozytywnie, rozwoju dla

element na 3,99. W równym stopniu, aczkolwiek bardziej umiarkowanym, kobiety

biznesu.

i mężczyźni oceniają, że mężczyźni pokazywani są również w reklamach

Wykres 18: W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniami? Zaznacz w skali 1-6
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
4,35

producenci kosmetyków kierują komunikację głównie do kobiet

4,33
3,99

kobiety pokazywane są w reklamach stereotypowo

4,27
4,17

producenci samochodów kierują komunikację głównie do mężczyzn

4,23
3,92

mężczyźni pokazywani są w reklamach stereotypowo

3,92
3,92

nie ufam przekazom marek jakie widzę w mediach czy na billboardzie

3,74
3,52

mam swoje ulubione kamapanie marek, które zdarza mi się pokazywać znajomym

3,46
3,19

marketerzy rozumieją moje potrzeby i skutecznie promuja produkty

3,28

3
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mężczyzna
kobieta

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Komunikacja w kategoriach
Zapytani o komunikację, która nie przemawia do nich, konsumenci wskazują kilka

skierowane do nich. Wśród kobiet powyżej 20% uzyskała jeszcze kategoria alkohole.

kategorii. Kobiety zaznaczyły średnio 3, a mężczyźni nieco mniej, bo 2,5. Z wyjątkiem

Bardzo mały odsetek mężczyzn zaznaczył branżę modową, wygląda zatem na to, że

produktów dla dzieci i kosmetyków, które nie przemawiają tylko do mężczyzn, top

tu komunikacja jest dobrze targetowana. Podobnie małe wskaźniki wśród kobiet

wskazywanych branż jest podobny dla obu płci. Zarówno kobiety jak i mężczyźni

i mężczyzn uzyskały hobby, podróże i, co ciekawe, również zakupy codzienne, które

uważają, że nie jest do nich skierowana komunikacja produktów finansowych,

nie są przeważnie targetowane oddzielnie do kobiet i mężczyzn, a najwyraźniej

nieruchomości, ubezpieczeń i, o dziwo, erotyki. Dla trzech pierwszych wskazania

trafiają do konsumentów obu płci. 19% pań zaznaczyło, że nie przemawiają do nich

oscylują wokół 20% w przypadku mężczyzn i 30% w przypadku kobiet czyli

reklamy samochodowe. Według nas to bardzo niski wskaźnik jak na branżę

odpowiednio 20% panów i 30% pań twierdzi, że reklamy w tych kategoriach nie są

uznawaną do niedawna za typowo męską.
Wykres 19: W których kategoriach komunikacja marek nie przemawia do Ciebie?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
21%

produkty finansowe / inwestycje

20%

nieruchomości

29%

17%

erotyka

28%
21%

ubezpieczenia
16%

alkohole
11%

samochód / motocykl
produkty dla dzieci

24%

17%
24%

15%
9%

rtv / agd / elektronika
podróże, wakacje
zdrowie, leki, suplementy
hobby
moda / odzież / obuwie

9%

zakupy codzienne
7%

kosmetyki

6%
6%

w żadnej z powyższych
0%

68

4%

13%
12%
11%
11%
12%
11%
13%

16%

12%

8%

dom (meble, wyposażenie i wystrój wnętrz)

28%

19%
14%

gry, rozrywka
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32%

9%
17%

mężczyzna
kobieta

7%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

Tożsamość branży erotycznej…
Te pytania równocześnie są odpowiedzią - branża erotyczna nie trafia ze swoim

Karo Akabal

przekazem do konsumentów ponieważ przede wszystkim nie jest zdefiniowana, jako

Licencjonowany Sex Coach
Założycielka Sex and Love School

branża.
W współczesnej marketingowej przestrzeni standardem jest seksualizowanie
marketingowego przekazu. Produktom z szeroko pojętej (i niezdefiniowanej, jak już

Wcale mnie nie dziwią wyniki badań, które wskazują że konsumenci, zarówno

ustaliliśmy) branży erotycznej nie pozostaje zatem zbyt wiele pola do popisu.

mężczyźni jak i kobiety uznają że branża erotyczna nie trafia do nich ze swoim

W marketingowym przekazie wszystko już było. Marki z każdej branży w swojej

marketingowym przekazem. Pierwszym powodem, który przychodzi mi na myśl, jest

komunikacji używają obietnicy wzbogacenia jakości życia seksualnego poprzez

to, że samo hasło „branża erotyczna” może powodować uczucie dezorientacji. Co to

odwoływanie się do sugestii o erotycznego, zmysłowym charakterze. To jest tak

jest branża motoryzacyjna, nieruchomości czy kosmetyków dla większości

powszechne, że nie podlega już dyskusji. Wiadomo, sex sells.

konsumentów jest jasne ale… Co to jest branża erotyczna? Czy taka w ogóle
istnieje? Czy są w niej produkty z obszaru zdrowia seksualnego lub poprawiające

Dodając do tego fakt, że zadowolenie Polaków z ich życia seksualnego jest pozorne

tzw. jakość współżycia typu: prezerwatywy, żele, suplementy? Czy też oferta

i wciąż brakuje społecznej świadomości, że udany seks jest efektem edukacji

zabawek dla dorosłych takich, jak seksowne akcesoria, wibratory, kostiumy, bielizna,

i osobistego rozwoju w tym zakresie - łatwiej jest konsumentom podjąć decyzję,

erotyczne rekwizyty? Czy może produkty medialne takie jak filmy erotyczne, porno,

która pozostaje w ich strefie komfortu i sięgnąć po produkt, który nie wprost obiecuje

magazyny? Czy też oferta z obszaru rozwoju osobistego i edukacji jak kursy,

seksualną satysfakcję - na przykład żel do depilacji, weekend w spa, dżinsy czy

warztaty, programy coachingowe, poradniki, książki? A prostytutki, kluby ze

alkohol.

striptizem, wieczory panieńskie?

Zaryzykowałabym twierdzenie, że w tym badaniu pytanie o decyzje zakupowe w
branży erotyka mogło być dość niekomfortowe dla respondentów, ponieważ przede
wszystkim stawiało ich wobec konieczności odpowiedzenia sobie na pytanie czym
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dla nich jest erotyka i jakie produkty czy usługi się mieszczą w tej kategorii.

…Tożsamość branży erotycznej
Świadczą o tym wyniki: zaledwie 6% kobiet i 9% mężczyzn twierdzi, że robi zakupy
w branży erotycznej. Czy ta odpowiedź wynika z rzeczywistości czy może związana
jest z brakiem miejsca na temat erotyki w konsumenckiej świadomości.
Prezerwatywy, suplementy i erotyczne kosmetyki opanowały gorącą przestrzeń
sprzedażową przy kasach popularnych sieci i stacji benzynowych. Czy to możliwe,
abyśmy tego nie kupowali? A może nie uznajemy tych zakupów za te z gatunku
„erotycznych”?
4% mężczyzn i 3% kobiet deklaruje że śledzi te kategorie w social mediach. Sądząc
po ilości fanów stron poświęconych seksualności i popularność słowa „seks” w
wyszukiwarkach to nie może być prawda.
Podsumowując uważam, że marketerzy, którzy uważają się za przedstawicieli branży
erotycznej czeka nie lada wyzwanie - zbudowanie własnej branżowej tożsamości. I to
jak najszybciej, ponieważ temat seksualności zaczyna coraz mocnej być obecny w
społecznym dyskursie. Wciąż brakuje kompetentnych ekspertów w tym obszarze.
Branża erotyczna, o ile się określi, stoi przed szansą wykorzystania tego potencjału z
korzyścią dla siebie i konsumentów. Na zakończenie chciałabym podziękować za
zaproszenie do skomentowania tego niezwykle ciekawego raportu. Sama ze swoją
ofertą Sex & Love School czuję się przedstawicielką erotycznej branży. Przy okazji
witam w tym gronie wszystkich marketerów, którzy decydują się w swojej
komunikacji używać seksualnych podtekstów ;)

— Karo Akabal
© 2015 Mobile Institute
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Reklamy do kobiet
Zarówno kobiety jak i mężczyźni, na pytanie o to jaką reklamę skierowaną do kobiet
i produkty kojarzą, wskazują ich całkiem sporo.
Wśród kobiet przeważają reklamy kosmetyków, biżuterii, perfum, produktów
higienicznych oraz produktów spożywczych związanych ze zdrową dietą, w tym
jogurtów i płatków śniadaniowych ale także tych, nie do końca zdrowych, ale jakże
smacznych produktów spożywczych - czekolady i batoników.
Panie wymieniły ponad 100 nazw reklamowanych produktów i marek. Wśród marek
były między innymi Apart, Activia, Giorgio Armani, Nivea Q10, L’oreal, Jadore,
Sephora, Always, Avon, Vichy, Dove, Zara, Ziaja, Yves Saint Laurent. Z mniej
oczywistych, panie wymieniły również kilkukrotnie Skodę, Opla, Philips i mBank.
Panowie zapytani o to samo, czyli o reklamy i produkty skierowane do kobiet,
wskazują podobne kategorie, to znaczy głównie kosmetyki i produkty higieniczne.
Nie wymienili jednak biżuterii. Pojawiły się za to nowe kategorie, na które panie nie
zwróciły uwagi, a mianowicie produkty do sprzątania, a także leki, witaminy
i suplementy, szczególnie związane z odchudzaniem. Co ciekawe, panowie wskazują
też inne marki niż panie. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się Dove, Dior,
Vichy, Avon ale także Gillette, Paco Rabanne, Rossmann i Vanish, Panowie wymienili
tez zupełnie inne marki samochodów - Hondę CRV, Peugeot i Renault - chociaż
pojawił się i Opel.
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Mapa marek kobiecych
Avon, Dove i Vichy to marki wskazywane jako kobiece, tak przez kobiety, jak
i mężczyzn. Pozostałe marki są już wskazywane przez przedstawicieli jednej lub
drugiej płci. Mężczyźni jako kobiece najczęściej wskazują Gillette, Rossman i Vanish,
a kobiety takie marki jak Ziaja, Nivea i Zara.
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Kobiece marki w social media
Wykres 20: Marki kobiece w social media (zakupy codzienne),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

Wspólnie z Newspoint, prześledziliśmy kto realnie stanowi społeczność odbiorców
marek wskazywanych w badaniu Gender Factor jako kobiece. Okazuje się, że…
faktycznie kobiety, aczkolwiek są pewne wyjątki.

60%
84%

Zacznijmy od kategorii zakupy codzienne. W tej kategorii wskazane zostały jako

85%

96%

kobiece cztery marki, w tym Activia, Rama, Almette i Bobovita i faktycznie dla
wszystkich, główną grupą odbiorców w social media są kobiety. Największy odsetek
40%

mężczyzn zgromadziła Rama, około 40%. Almette, która kieruje swoją komunikację

16%

dość rodzinnie -15% panów.

15%

Activia

Rama

Almette

mężczyzna

Dość podobnie rzecz ma się z markami w kategorii chemia / higiena. Pampers i Vizir

4%
BoboVita

kobieta

posiadają zdecydowanie kobiecą publiczność w mediach społecznościowych.
Gilette, która generalnie zdziwiła nas jako wskazywana deklaratywnie jako kobieca, tu
Wykres 21: Marki kobiece w social media (chemia & higiena),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

też jest raczej kobieca - 2/3 jej publiczności stanowią kobiety właśnie.
Kobiety stanowią dość przychylną, aczkolwiek powściągliwą społeczność w obu
kategoriach. Największy odsetek wszelkiego rodzaju komentarzy jest neutralny,
a jedynie w przypadku dwóch marek negatywne komentarze przeważają nad

68%

pozytywnymi.

32%

Vanish
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81%

91%

33%

30%

19%
Vizir

67%

70%

9%
Ludwik
mężczyzna

Pampers
kobieta

Gillette

Kobiece marki w social media
Makijaż, jak należało się spodziewać, to kategoria zawłaszczona przez kobiety. Dla

Co ciekawe, perfumy to kategoria bardzo pozytywnie odbierana przez społeczności

pięciu przebadanych marek kobiety stanowią ponad 90% odbiorców treści.

fanów. Dla wszystkich marek liczba pozytywnych komentarzy jest wyższa niż

Natomiast w przypadku perfum już jest nieco inaczej. Paco Rabanne oferująca

negatywnych, a dla dwóch charakteryzujących się najwyższym udziałem mężczyzn,

zarówno perfumy damskie (np. Lady Million Eau My Gold), jak i męskie (np. Invictus

także wyższa niż wypowiedzi neutralnych. Czyżby panowie byli bardziej wylewni

czy 1 Million) ma wśród swoich fanów 56% mężczyzn. Dość wysoki odsetek męskiej

jeżeli chodzi o pozytywne opinie? Albo byli wierni i darzyli szczerą sympatią jedną

publiczności charakteryzuje także Giorgio Armani. Pozostałe wskazane jako kobiece

wybraną markę? Być może. Byłaby to bardzo pozytywna informacja dla marek

są kobiece też jeżeli chodzi o charakterystykę odbiorców.

perfum dedykowanych dla panów.

Wykres 22: Marki kobiece w social media (perfumy),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

Wykres 23: Marki kobiece w social media (makijaż),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

44%
70%

78%

83%

88%

56%
30%

22%

17%
Dior

Giorgio Armani

Yves Saint Laurent

mężczyzna
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kobieta

Paco Rabanne

12%

97%
3%

97%
3%

96%
4%

94%
6%

Katy Perry

Bourjois

Rimmel

Max Factor

Maybelline
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mężczyzna

kobieta

90%
10%
Astor

Kobiece marki w social media
5 marek wskazanych jako kobiece w kategorii kosmetyki, również w monitoringu

Najwyraźniej komunikacja rodzinna przemawia bardziej do kobiet. Zapewne do tej

wypada bardzo kobieco. Panie stanowią tu od 76% (w przypadku marki Ziaja) do

struktury fanów przyczyniły się także takie akcje Nivea jak skierowana stricte do

92% (w przypadku marki Avon) odbiorców w mediach społecznościowych.

kobiet Nivea Life TV czy rodzinna „40 rodzinnych miejsc zabaw” wspierająca budowę

Ale przewrotnie, wydaje się, że 24% mężczyzn wśród fanów marki Ziaja to całkiem

lokalnych placów zabaw finansowanych przez Nivea. Marki sieci sklepowych, jakie

sporo. Ziaja oferuje dość bogatą linię kosmetyków dla mężczyzn Yego, gdzie

pojawiły się w naszym badaniu wśród wskazań top-of-mind jako kobiece,

znajdziemy chociażby takie produkty jak anty-perspirant, krem po goleniu, żel do

w monitoringu Newspoint także wskazują kobiecy charakter. Stosunkowo najbardziej

golenia ale także… krem przeciwzmarszczkowy, czy nawilżający. Najwyraźniej

zrównoważoną publiczność w social media ma Biedronka, gdzie 1/3 to odbiorców to

panowie docenili ten ruch w ich stronę. Za to Nivea, która kiedyś kojarzyła się z linią

mężczyźni, a 2/3 kobiety.

unisex podstawowej pielęgnacji rodzinnej, tutaj wychodzi bardzo już kobieco.

Wykres 24: Marki kobiece w social media (kosmetyki),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

76%

24%

Ziaja

69%
82%

88%

95%

87%

92%

97%

31%
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Dove

12%
Nivea
mężczyzna
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Wykres 25: Marki kobiece w social media (sieci sklepowe),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

kobieta

5%

8%

L'Oreal Paris

Avon

13%
Biedronka

75

3%

Rossmann
mężczyzna

Sephora
kobieta

Kobiece marki w social media
Wykres 26: Marki kobiece w social media (biżuteria & zegarki),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

Apart, Yes, Pandora i W. Kruk to marki z kategorii biżuteria / zegarki wskazane
deklaratywnie w naszym badaniu, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, jako
kobiece. I faktycznie takie są, aczkolwiek wydaje się, że obecność 1/5 i większego
odsetka mężczyzn wśród odbiorców w zasadzie każdej marki (Apart, Yes, W. Kruk)

69%

74%

80%

75%

31%

26%

20%

25%

Apart

Yes

Pandora

W.Kruk

oferującej produkty, bądź linie produktowe dla panów, to całkiem wysoki wskaźnik.
Dla marki Pandora oferującej w zasadzie produkty wyłącznie dla kobiet, 20% to też
godny uwagi i zainteresowania strategicznego wskaźnik. Najwyraźniej panowie,
nawet gdy nie kupują dla siebie danej marki, są zainteresowani jej komunikacją
z tytułu zakupów prezentowych dla swoich kobiet, partnerek, mam, czy córek.
Ciekawe czy w tym przypadku interesują ich nowości czy raczej promocje ;)

mężczyzna

kobieta

Być może dobrym ruchem w tym kontekście jest oferowanie przez Apart
dedykowanych męskich kolekcji produktów (Aztorin, Baraka) jak kierowanie kampanii

Wykres 27: Marki kobiece w social media (różne),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

pro-prezentowych, np. świątecznych także do panów, pokazując kobietę
obdarowywaną przez mężczyznę - docenioną i kochaną.

32%

Wśród innych marek wskazywanych w naszym badaniu jako kobiece top-of-mind

31%

49%

znalazły się także marki modowe Hegoe’s i Zara, piwo Karmi, kawa Jacobs, a także

80%

82%
100%

mBank i Philips. Dwie ostatnie marki mają zdecydowanie bardziej męskie grupy
odbiorców w social media.

68%

69%

51%
20%

18%
Hego's
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Karmi

Jacobs
mężczyzna

mBank
kobieta

Philips

Zara

Kobiece marki w social media
Wykres 28: Marki kobiece w social media (samochody),
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015

Wygląda na to, że kategoria samochodowa to kategoria stricte męska jeżeli chodzi o
social media. No cóż, spodziewaliśmy się już tego obserwując odpowiedzi
deklaratywne pań w kontekście samochodu. Kobiety wykazują zdecydowanie
bardziej pragmatyczny stosunek do swojego auta niż mężczyźni. Owszem,
samochód powinien się im podobać ale… przede wszystkim być bezpieczny,

93%

96%

98%

96%

92%

7%

4%

2%

4%

8%

Opel

Skoda

Honda

Peugeot

Renault

wygodny, ekonomiczny… Więcej o samochodach w dalszej części raportu. Tu tylko
powiemy, że brak zainteresowania markami samochodów w social media wcale nie
oznacza, że kobiety aut nie kupują, wręcz przeciwnie.

kobieta

mężczyzna

Wykres 29: Strategia komunikacji wybranych marek samochodowych w social media,
Źródło: Newspoint, monitoring styczeń - marzec 2015
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Monitoring marek kobiecych
Podobnie wyglądają wyniki badania w segmencie higiena & chemia (Vanish, Vizir,

Robert Stalmach

Ludwik, Pampers, Gillette) gdzie najbardziej kobieca okazała się marka Pampers, dla

CEO Newspoint,
Członek Zarządu Netsprint

której ton dyskusji najczęściej nadawały młode mamy.
Perfumy to również zdecydowanie kobiecy temat, jednak wśród marek, które
poddaliśmy analizie (Dior, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Katy
Perry) znalazła się jedna zdominowana przez mężczyzn - spośród wpisów

Marki kobiece w dyskusjach

dotyczących marki Paco Rabanne aż 56% stanowiły męskie wypowiedzi.

internetowych społeczności

Jeśli chodzi o marki makijażowe (Bourjois, Rimmel, Max Factor, Maybelline, Astor)

Sprawdziliśmy czy udziały wypowiedzi kobiet i mężczyzn w internetowych

nie było zaskoczenia; dla każdej marki ponad 90% materiałów zostało

społecznościach (serwisy społecznościowe, fora, blogi, mikroblogi, serwisy wideo

opublikowanych przez panie, głównie na Facebooku i forach takich jak wizaż czy

i foto) odpowiadają deklaracjom obu płci o kobiecych cechach wybranych marek.

vinted oraz na blogach.

Podzieliliśmy je na kategorie, tak aby zweryfikować, która marka w danym segmencie
rynku uchodzi w mediach społecznościowych za najbardziej kobiecą. Jako okres

W segmencie kosmetyków (Ziaja, Dove, L'Oreal Paris, Avon) najbardziej kobieca

badania przyjęliśmy pierwszy kwartał 2015 roku.

okazała się marka L'Oreal Paris, dla której zaledwie 5% publikacji stanowiły
komentarze mężczyzn, a warto podkreślić, że każda z tych firm posiada specjalną

W kategorii zakupów codziennych (Activia, Rama, Almette, BoboVita) przoduje

linię dedykowaną mężczyznom.

BoboVita. Młode mamy na Facebooku i forach parentingowych wymieniają się
opiniami na temat tej marki, doradzając sobie nawzajem które produkty z portfolio

Dyskusje w social media na temat sieci sklepowych (Biedronka, Rossmann, Sephora)

BoboVity będą najlepsze dla ich pociech.

to również domena kobiet. Mimo tego, że zakupy codzienne w dyskontach robią
zarówno kobiety jak i mężczyźni, to ci drudzy o połowę rzadziej piszą o tym
w internecie.
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Monitoring marek kobiecych
Biżuteria (Apart, Yes, Pandora, W.Kruk) powoli staje się tematem, o którym mężczyźni
coraz chętniej piszą w mediach społecznościowych. Odsetek wypowiedzi męskich
dla każdej marki przekracza 20%. Panowie, głównie na forach, proszą panie o pomoc
w wyborze prezentu dla swoich partnerek.
Zdecydowaną większość - ponad 90% publikacji na temat marek samochodowych
(Opel, Skoda, Honda, Peugeot, Renault) stanowią wypowiedzi mężczyzn. Na forach
dedykowanych danym markom, a niejednokrotnie i modelom aut, opisują oni swoje
doświadczenia związane z naprawą samochodu. Liczba tego typu wypowiedzi sięga
około 20 tysięcy wpisów miesięcznie dla każdej spośród marek. W morzu męskich
wywodów na temat aut, kobiecy głos w tym temacie jest praktycznie niesłyszalny.
Ta analiza uświadomiła nam, że mimo zmian dotyczących tradycyjnych ról kobiet
i mężczyzn w społeczeństwie, nadal „tradycyjnie” dzielą się zainteresowania obu płci
jeśli chodzi o tematy i marki. Kobiety wciąż uwielbiają dyskutować o kosmetykach,
a mężczyźni o samochodach. Może więc kobiety wcale nie chcą, jak to się niektórym
wydaje, przejmować roli mężczyzn, a mężczyźni nie są aż tacy zniewieściali?
Zapraszamy do lektury raportu, który przynajmniej w części daje odpowiedzi na te
pytania.

— Robert Stalmach
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Komunikowane wartości

Konsumenci zapytani o to jakie wartości marka powinna przede wszystkim
komunikować, żeby być skuteczną i zaskarbić sobie ich sympatię, wskazują ich
wiele. Najwięcej wskazań, niezależnie od płci, uzyskały takie wartości jak: jakość,
atrakcyjna cena i promocje, niezawodność i solidność. Panie wskazały dodatkowo na
bezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci, a także szczerość, ponadczasowość
i pozytywne opinie innych. Wskazują także na takie dodatkowe wartości marki, jak:
bycie rodzinną, piękno, eko, autentyczność i funkcjonalność - żadne z tych wartości
nie pojawiły się u mężczyzn.
Panowie zdecydowanie zwracają uwagę na innowacyjność, dynamikę i oryginalność.
Te z kolei wartości nie pojawiają się w ogóle u kobiet. Bezsprzecznie jednak,
niezależnie czy mamy na myśli kobiety czy mężczyzn, wygrały dwa elementy, jakość
i promocyjne ceny. Biorąc pod uwagę, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazali
te właśnie elementy czyli cenę i jakość jako najważniejsze wartości, która powinna
komunikować marka, można pokusić się o stwierdzenie, że dość płytko postrzegają
ten obszar.
Wszak cenę i jakość można rozpatrywać w kategorii czynników zakupowych, a nie
stricte wartości…
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Marka kobieca, czyli jaka…
Na dbanie o skórę wskazało aż 87,5% kobiet w przywołanym badaniu. Pielęgnacja

Joanna Stopyra

skóry jest dla kobiet czymś bardzo ważnym, zaryzykuję stwierdzenie, że

CEO Beauty Management,
PR & Marketing To Women
j.stopyra@beautymanagement.co

priorytetowym, wiadomo bowiem, że starzenie się skóry zdradza nasz wiek
i kondycję, stąd taka popularność zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii
plastycznej i prawdopodobnie tak duże zainteresowanie specjalistyczną marką Vichy.
Ciekawie kształtują się różnice w mapie marek kobiecych wskazanych przez kobiety
i mężczyzn. Warto zauważyć, że tylko mężczyźni wskazali na marki, które kojarzą się
z chemią gospodarczą tj. Vanish oraz Rossman. To może wskazywać na fakt, że ten
aspekt domowych zakupów jest domeną kobiet. Co zresztą znajduje potwierdzenie

W naszym badaniu zapytaliśmy respondentów w pytaniu otwartym o wskazanie

w raporcie „Płeć konsumenta w marketingu”, wydanego przez serwis

marki kobiecej. Wyniki, jakie otrzymaliśmy, wskazują na odmienną percepcję kobiet

MarketingKobiet.pl w 2010 roku. Odpowiedzi badanych wskazały jednoznacznie, że

i mężczyzn w tym obszarze. Są jednak marki, które przez obie płcie zostały wskazane

to kobiety mają decydujący wpływ na decyzje o zakupie produktów z tej kategorii -

jednoznacznie jako kobiece to Dove, Vichy oraz Avon - i myślę, że te wskazania nie

87,7% wskazań przez respondentów. Warto zastanowić się dlaczego? Otóż, patrząc

dziwią. Dove i Avon są markami bardzo mocno zaangażowanymi w kobiecy świat.

na statystyki obrazujące czas poświęcony domowym obowiązkom przez obie płcie,

Organizują kampanie z mocnym akcentem społecznym, które zwracają uwagę na

prym wiodą kobiety. Pozwala to na wysunięcie wniosku, iż to one są głównymi

ważne dla kobiecego zdrowia, samopoczucia, piękna i ciała aspekty. Ich komunikacja

użytkownikami tych właśnie produktów, więc naturalnie wybierają te, które im

jest stricte skoncentrowana na targecie kobieta. Warto dodać, że spośród tych trzech

odpowiadają.

marek, to Dove ma największą liczbę fanów na Facebooku - bo aż 23 miliony. Vichy
z kolei jest marką wyspecjalizowaną w pielęgnacji skóry. A jak wynika z badania
#takajestem, przeprowadzonego w tym roku przez markę Luksja i portal polki.pl, to
właśnie dbanie o skórę kojarzy się współczesnym Polkom najmocniej z hasłem
pielęgnacja.
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…Marka kobieca, czyli jaka…
Kolejny, interesujący wynik mamy w obszarze marek samochodowych. Podczas, gdy

Na uwagę zasługuje również marka Paco Rabanne oraz Gillette, które według panów

panie wskazały dwie: Opla oraz Skodę, która, warto dodać, prowadzi bardzo

również są markami kobiecymi. Cóż za zaskoczenie - piszę to z perspektywy kobiety,

intensywną komunikację ukierunkowaną na target kobieta, panowie wskazali aż trzy:

która właśnie te dwie marki wskazałaby jako strcite męskie Skąd taka różnica

Renault, Honda i Peugeot. Co ciekawe, Renault okazał się marką najczęściej

w percepcji? Być może odpowiedzi należy upatrywać w fakcie, że te dwie marki mają

używaną przez kobiety, na co wskazało 12% pań w naszym badaniu.

w swojej ofercie produkty także dla kobiet, które zresztą zwłaszcza w przypadku
Gilette cieszą się zainteresowaniem tej grupy konsumentów (1/3 fanów tej marki na

Honda używana jest przez kobiety i mężczyzn w zbliżonej częstotliwości, natomiast

Facebooku to kobiety). A panowie z racji tego, że są aktywnymi klientami tych marek,

Peugeot został wskazany jednak częściej przez mężczyzn niż przez kobiety w

łatwiej zauważają także ich ofertę skierowaną do drugiej płci.

kontekście codziennego używania auta. Skąd te różnice? Być może ma to związek
z faktem, że wszystkie trzy marki mają w swojej ofercie modele małych samochodów,

Przyjrzyjmy się jeszcze mocniej typom marek kobiecych wskazanych przez

które stereotypowo kojarzą się z autami kobiecymi. Podczas gdy rzeczywistość jest

konsumentki. Ziaja, Nivea - te marki od lat są z kobietami i co warte podkreślenia ich

zupełnie inna, kobiety preferują auta rodzinne, pakowne i bezpieczne. Zresztą, jak

produkty w pewnym sensie łączą pokolenia. Wszak używają ich dzisiejsze Y-greki, ich

często widzicie na ulicy kobietę prowadzącą Suva? Właśnie! Co jednak zaskakujące,

matki i babki.

to mężczyźni stanowią miażdżącą przewagę - ponad 90% - fanów na
facebookowych profilach wszystkich 5 marek samochodowych wskazanych przez

Apart, Sephora i L’Oreal to marki, które dużo pracy wkładają w to, żeby dotrzeć do

respondentów obojga płci.

kobiet i jak widać robią to skutecznie. Zara, która znalazła się w zestawieniu, także
jest marką, której zdecydowanie większe zainteresowanie i entuzjazm okazują kobiety
niż mężczyźni, co z pewnością każdy z nas zauważa we własnym otoczeniu.
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…Marka kobieca, czyli jaka
Ciekawostką jest fakt, że kobiety wskazały na taką markę jak Giorgio Armani, która
oczywiście ma w swojej ofercie produkty dla kobiet, ale także dla mężczyzn, co może
wynikać z podobnego faktu, co wskazanie przez mężczyzn jako marki kobiecej na
Paco Rabanne. Z kolei, marka J’adore z oferty Diora, ma na swoim koncie liczne
kampanie reklamowe wspierane przez wizerunek pięknych kobiet, jak Charlize
Theron, która w 2012 roku znalazła się na wysokim trzecim miejscu w rankingu
Najpiękniejszych kobiet świata opracowanym przez magazyn People. To dość silny
dowód słuszności na ocenę tej marki jako kobiecej. I jeszcze słowo o marce Philips.
Trudno stwierdzić, która kategoria produktów zadecydowała, że ta marka została tak
wyróżniona przez kobiety. Być może rolę odegrała tu bardzo dobra kampania z Anną
Dereszowską, uwzględniająca kobiece kody komunikacji. Seria spotów z aktorką
pojawiła się w trzecim kwartale 2014 roku, wówczas także prowadziliśmy nasze
badanie. Dereszowska promowała produkty marki skierowane wyłącznie do kobiet takie jak szczotka obrotowa, czy VisaCare urządzenie to domowej mikrodermabrazji
wspierające kobiety w pielęgnacji skóry. Jednocześnie, co dość zastanawiające,
wśród fanów marki na Facebooku przeważają mężczyźni, stanowiąc 69% ogółu.
Wracając do tytułowego pytania - kobieca marka to przede wszystkim taka, która
rozumie kobiety i jest blisko nich - nie powierzchownie, ale całym sercem.
Odpowiada na realne potrzeby, uwzględnia kobiecą perspektywę i spojrzenie na
wiele aspektów ich życia. Wspiera je w codziennych trudnościach i wyzwaniach oraz
angażuje się społecznie w sprawy istotne dla kobiet.

— Joanna Stopyra
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Świat z profilu
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w tym rozdziale dowiesz się

jaka jest Pani Wyzwolona
jak kupuje Pani Rozsądna	
  
kim jest Pan Modny
jak kupuje Pan Świadomy
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Pani Wyzwolona
męskie branże w jej rękach
Jaka jest kobieta podejmująca decyzje zakupowe w branżach uznawanych za
męskie? Przedstawiamy Wam Panią Wyzwoloną, poznajcie się…

• jest dosyć młoda, można powiedzieć, że należy do pokolenia Y, a w zasadzie
jego starszej części tzw. grupy Old Millennials (25-34 lata)

• to fanka podróży (54%), gotowania (46%), zdrowego stylu życia (41%) i…
zakupów (40%)

• częściej niż statystyczny internauta kupuje mobilnie (42%), śledzi też marki
w mediach społecznościowych (100%!)

• bardziej niż na mężczyznę wpłynie na nią komunikacja w aplikacji mobilnej
marki, w social media i na blogach

• kupując, decyzję opiera głównie na opiniach zaufanych osób (50% wskazań na
opinie znajomych, 48% na opinie rodziny) oraz na narzędziach umożliwiających
analizę cen (porównywarki cenowe to 40% wskazań)

• uważa się za kreatywną i przebojową, ale jednocześnie znacznie bardziej
wrażliwą i towarzyską niż mężczyźni decydujący o zakupie w „męskich
kategoriach”

© 2015 Mobile Institute
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Pani Wyzwolona
męskie branże w jej rękach

• chętnie dzieli się opiniami o markach i zakupach (92%), chce współtworzyć
marki (26%), sama też szczegółowo analizuje zakup, zwracając największą
uwagę na jakość produktu i cenę, a potem… na uznaną markę i jej pozytywne
wartości, przyzwyczajenie zdecydowanie nie decyduje o jej zakupach

• częściej niż mężczyźni kupujący w męskich kategoriach wykorzystuje kupony
rabatowe (61%), kupuje pod wpływem promocji (29%), nie boi się też zapytać
sprzedawcy o zdanie, dla 1/3 takich konsumentakto ważny element procesu
zakupowego

• uważa, że kobiety zarabiają coraz więcej i nie zgadza się z opinią, że kobieta
dokonuje wyboru, a mężczyzna za niego płaci, ona płaci za swoje zakupy,
niestety uważa również, że marketerzy nie rozumieją jej potrzeb…

• podobnie jak mężczyźni uważa, że marka powinna dbać o jakoś produktu
i obsługi ale znacznie częściej niż mężczyzna uważa, że powinna dbać również
o pozytywne wartości i działać charytatywnie

• to także bardzo dobry potencjalny uczestnik programów lojalnościowych, kocha
promocje cenowe i czasowe okazje znacznie bardziej niż mężczyźni decydujący
o zakupie w „męskich kategoriach”
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Pani Rozsądna 55+
jej grey power
Jak kupuje kobieta w wieku 55 i więcej? Bo kupuje, często samodzielnie i to dużo!
Poznajcie Panią Rozsądną!

• nie lubi technologii? nie jest to prawda! 10% kobiet powyżej 55 roku życia
kupuje mobilnie, a 50% kupuje w internecie

• kupuje kierując się opinią zaufanych osób, w tym rodziny i znajomych (64%)
i rozmową ze sprzedawcą (44%) ale także korzysta z porównywarek cenowych
(27%), serwisów z opiniami (21%), wyszukiwarki (19%) i for internetowych
(17%), 6% poszuka informacji w social media przed podjęciem decyzji
zakupowej

• ma bardzo pragmatyczne podejście do zakupów, owszem, uważa je za
przyjemność (42%) ale znacznie rzadziej niż statystyczna Polka za polowanie na
okazje, bardziej jak zadanie do wykonania (30,4%)

• większość jej zakupów jest przemyślanych i zaplanowanych, wynika
z konieczności i konkretnej potrzeby np. wymiany obecnego na nowy produkt
(64%), ale także z okazji zakupowej, natomiast nie w kontekście ceny tylko
unikalności produktu, który wcześniej był niedostępny (38%), okazja cenowa to
impuls dla 32% kobiet w wieku 55+
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Pani Rozsądna 55+
jej grey power

• częściej niż mężczyzna w tym wieku jest fanką podróży, gotowania i zdrowego
stylu życia, ale także ustawicznego kształcenia (30%) i oszczędzania (37%)

• tak, tak, śledzi marki w mediach społecznościowych (63%), głównie modowe,
kosmetyczne i związane ze zdrowiem, a marka, która chce do niej trafić powinna
oferować dobrej jakości produkty w rozsądnej cenie ale też… zaskakiwać,
oferować dedykowane promocje i konsultować z nią jako konsumentką nowe
produkty

• częściej niż mężczyzna 55+ uważa, że kobiety są pokazywane w reklamach
stereotypowo ale jednocześnie rzadziej niż jej młodsze koleżanki, nie do końca
zgadza się z przekonaniem, że kobiety zarabiają coraz więcej ale na pewno
zgadza się z tym, że kobiety nie tylko podejmują decyzje zakupowe ale i za nie
płacą

• najważniejsze czynniki zakupowe dla niej to zdecydowanie cena i pozytywne
opinie rodziny i znajomych, to zatwardziała zwolenniczka word-of-mouth, inne
czynniki jak: jakość produktu, znana marka, wizerunek, przyzwyczajenie są
daleko, daleko w tyle

• mówi o sobie, że jest przede wszystkim towarzyska i wrażliwa, ale także
sumienna, optymistyczna i kreatywna, chętnie podzieli się opinią o marce (86%)
© 2015 Mobile Institute
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Pan Modny
kobiece branże w jego rękach
Kim jest mężczyzna decydujący o zakupach i kupujący w branżach takich jak
kosmetyki, moda, biżuteria, zegarki i wyposażenie oraz wystrój domu? Już Wam
podpowiadamy, poznajcie Pana Modnego:

• najczęściej to przedstawiciel pokolenia Y, czyli tak zwany Millennial - panowie
w wieku 18-34 lata to ponad 65% tej grupy konsumentów

• uważa, że jest kreatywny, towarzyski i dość wrażliwy, spontaniczny ale niezbyt
sumienny

• jak większość panów, będzie szukał informacji zakupowych korzystając
z platform zakupowych, porównywarek cenowych, serwisów aukcyjnych,
wyszukiwarek, ale też znacznie częściej, w zasadzie tak samo często jak kobiety,
skorzysta z informacji na forach internetowych i (33%) i w mediach
społecznościowych (14%), a 12% zerknie na informacje na b(v)logu przed
decyzją zakupową

• mężczyźni, którzy kupują w branżach modowej, kosmetycznej i dotyczącej
domu, znacznie częściej niż kupujące tu kobiety uważają, że kampanie
reklamowe w tych branżach nie są skierowane do nich, dla branży modowej ten
wskaźnik to 17,4%, dla kosmetycznej 26%, inne kategorie z niedostosowaną do
ich potrzeb komunikacją to produkty finansowe (29,6%), ubezpieczenia (30,4%)
© 2015 Mobile Institute
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Pan Modny
kobiece branże w jego rękach

• jest fanem nowych technologii (54%), podróży (44%), dobrych alkoholi (40%),
inwestowania i oszczędzania (41%) i motoryzacji (38%) ale też… gotowania
(35%) i zakupów (24,4%)

• kupuje mobilnie (50%)
• 2 razy częściej niż kobiety wskazuje, że o jego zakupach decyduje nowa moda
(16% vs 9%) i efekt nowości (15% vs 10%), skusi się zakupowo na nową okazję
(46%), czyli pojawienie się produktu, który zwykle bardzo ciężko dostać, ta sama
opcja skusi tylko 35% pań

• dzieli się opinią o markach (92%) - to nieco więcej niż statystycznie kobiety
• śledzi marki w serwisach społecznościowych (100%), głównie z kategorii
elektronika (33%), motoryzacja (23%), co ciekawe sport zajął tu trzecie miejsce
ex aequo z modą (22%)
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Pan Modny
kobiece branże w jego rękach

• typowym zachciankom zakupowym poprawiającym samopoczucie, uznawanym
dotychczas za typowo kobiece, ulegnie 34% mężczyzn kupujących w
„kobiecych” branżach, 26,7% z nich przyznaje, że podczas promocji potrafi
nakupić mnóstwo dodatkowych rzeczy

• uprawia show-rooming częściej niż kobiety kupujące w „kobiecych” branżach,
a i kupony rabatowe też wykorzystuje (53,4% - dla kobiet ten wskaźnik to
63,3%)

• przy podejmowaniu decyzji zakupowych liczą się dla niego zdecydowanie trzy:
cena, jakość produktu i znana marka, a zaraz za nimi opinie bliskich i znajomych
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Pan Świadomy
jego grey power
Druga młodość po pięćdziesiątce… Nie w Polsce? No, możemy Was zaskoczyć.
Poznajcie Pana Świadomego:

• jest fanem nowych technologii (46%), oszczędzania i inwestowania (36,5%),
motoryzacji (28,8%), ale także zdrowego stylu życia i sportu (30,8%), podróży
(26,95%) i ciągłej edukacji (23,1%), co prawda musimy powiedzieć, że w trzech
ostatnich obszarach wskazania kobiet 55+ są 1,5 raza częstsze…

• panowie 55+ uważają się za umiarkowanych optymistów, osoby wrażliwe i dość
ugodowe, ale raczej nie towarzyskie i nie przebojowe

• najczęściej podejmują decyzje zakupowe odnośnie elektroniki (48,5%) ale
znacznie rzadziej niż ich młodsi koledzy w kategorii zakupy codzienne (tu tylko
33% wskazań)

• moda to obszar decyzji zakupowych dla 18% mężczyzn 55+, a kosmetyki dla
9%

• cena i jakość produktu to dla niego dwa podstawowe czynniki zakupowe, znana
marka liczy się dla niego znacznie mniej niż w przypadku jego młodszych
kolegów
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Pan Świadomy
jego grey power

• w procesie zakupowym jako ze źródła informacji najchętniej skorzysta
z porównywarek cenowych (52,1%), a następnie skieruje się po poradę do
sprzedawcy (43,8%) i rodziny (35,4%) oraz znajomych (35,4%)

• znacznie rzadziej niż dla jego rówieśniczek płci pięknej, źródłem informacji
zakupowej będą dla niego serwisy z opiniami (12% vs 21%), wspomniana
rodzina (35,4% vs 63,5%) i fora internetowe (8,3% vs 17,3%)

• mobilnie kupuje 19,1% panów 55+, to 2 razy więcej niż kobiet w tym wieku,
67,5% kupuje w internecie

• 66% śledzi marki w serwisach społecznościowych, a opinią o markach podzieli
się 76%

• nie ma wyraźnych faworytów jeżeli chodzi o kategorie, w jakich komunikacja
marek do niego nie przemawia, ale jeżeli już musi wskaże najczęściej… alkohole,
rozrywkę i ubezpieczenia

• ciężkim zdaniem jest wywołać w nim chęć zakupu impulsowego, 70% mężczyzn
w tej grupie twierdzi, że zawsze kupuje tylko te produkty, które zamierzali

• wydaje się, że jedyną drogą do jego konsumenckiego serca są kupony
rabatowe, które wykorzystuje 41% mężczyzn w tej grupie
© 2015 Mobile Institute
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Sympatia dla Marek
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Przeczytaj i dowiedz się

Kto i jak dzieli się opiniami	
  
Kto podąża, za jakimi markami	
  
Jakie są wymagania konsumentów wobec marki
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Dzielenie się opiniami
Wykres 30: Czy dzielisz się opinią o marce?,
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153

Znaczna większość konsumentów, niezależnie od płci, dzieli się opinią o marce.

0
8%

Mężczyźni są jednak nieco bardziej powściągliwi. Kobiety za to, im młodsze, tym

0
13%

chętniej dzielą się opiniami o markach. Sumarycznie opinią o markach dzieli się
ponad 90% kobiet i 85% mężczyzn.

44%

45%

47%

38%

kobieta

mężczyzna
tak
raczej nie

raczej tak
nie

Wykres 31: Czy dzielisz się opinią o marce?,
Źródło: badanie Gender Factor, młodzi internauci, N=653
0
7%

0
8%

0
16%

39%

kobieta (18-24)
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13%

41%
37%

51%

0

44%

43%

49%

mężczyzna (18-24)

kobieta (25-34)

tak
raczej nie

raczej tak
nie

38%

mężczyzna (25-34)

Śledzenie marek
Marki w social media śledzi tyle samo kobiet i mężczyzn. W przypadku młodych
konsumentów ta skłonność jest jeszcze wyższa. Różnice pomiędzy kobietami
i mężczyznami zaczynają się natomiast, gdy przypatrzymy się kategoriom
branżowym śledzonych marek. O tym już za chwilę.

Wykres 32: Czy śledzisz marki w social media?,
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
11%
21%

21%

89%
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6%

79%

79%

kobieta

mężczyzna

kobieta (18-24)
tak

nie

94%

mężczyzna (18-24)

Śledzone kategorie
Wykres 33: W jakich kategoriach śledzisz marki w social media?
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
Jak widać, marki realizując swoje założenia komunikacji w social media, powinny

34%

moda / odzież / obuwie

zwrócić uwagę na to, kto głównie jest ich odbiorcą. Widać bowiem znaczne różnice

8%

30%

kosmetyki

6%

w zainteresowaniach konsumentów jeżeli chodzi o poszczególne kategorie zakupowe
produkty dla dzieci

w zależności od płci.

17%
3%

17%

podróże, wakacje

I tak, kobiety najczęściej śledzą marki odzieżowe i kosmetyczne. Tu ilość wskazań

10%

dom (meble,
wyposażenie i wystrój wnętrz)

powyżej 30%. Mężczyźni za to obserwują marki z zakresu elektroniki, rtv/agd (21%),

sport

motoryzacji (18%), a także sportu (15%). Sportem w social media zainteresowanych

hobby

jest też 13% pań, a więc niewiele mniej niż panów. Dość wysokie wskaźniki wśród

15%
4%

13%
15%

13%
12%

11%

edukacja

kobiet uzyskuje branża dom, a więc wyposażenie i wystrój wnętrz oraz hobby

6%

10%

zakupy codzienne

w przypadku obu płci. Produkty dla dzieci, ale i podróże, cieszą się zdecydowanie

8%

10%

zdrowie, leki, suplementy

większym zainteresowaniem kobiet niż mężczyzn (17%).

5%

9%

rtv / agd / elektronika

21%

9%

biżuteria / zegarki

6%

8%

gry, rozrywka

10%

6%

samochód / motocykl

18%

5%

alkohole
erotyka
nieruchomości
ubezpieczenia
produkty finansowe (inwestycje, ubezpieczenia)
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10%

4%
3%

4%
4%

3%
4%

2%
5%

kobieta
mężczyzna

Obowiązki marki
Wykres 34: Wg mnie marka powinna... Oceń w skali 1-6,
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153

Konsumenci mają dość duże wymagania wobec marek. Bardzo wysoko ocenili każdą
5,01

z naszych propozycji aktywności jakie powinna wykonywać marka, żeby zdobyć ich

Dbać o jakość produktów i usług
5,31

sympatię. W każdym aspekcie kobiety są nieco bardziej stanowcze i wymagające
wobec marek.
4,97

Dbać o jakość obsługi klienta

Najwięcej wskazań, niezależnie od płci, uzyskała tu dbałość o jakość produktów

5,25

i usług, jak i dbałość o jakość obsługi klienta. Obydwa elementy osiągnęły prawie
całkowity stopień zgodności konsumentów - ocenę ponad 5 w skali 1-6.

4,40

Oferować dedykowane promocje /
programy lojalnościowe

4,72

Do większości konsumentów przemawiają również dedykowane programy
lojalnościowe. Ważnym aspektem dla konsumentów w kontekście wyników badania,

Oferować wartości,
z którymi mogę się utożsamiać

jest również wartość dodana, jaką oferuje marka, a mianowicie wartości i idee,

4,04
4,46

z którymi konsumenci mogą się utożsamiać, czy wspieranie pozytywnych społecznie
inicjatyw. Warto zatem już pamiętać o tym elemencie w strategii rozwoju

4,21

Konsultować z konsumentami
nowe produkty / usługi

i komunikacji marek.

Być aktywna w obszarach
społecznie pozytywnych

4,45

4,04
4,40

4,14

Zaskakiwać
4,32
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mężczyzna
kobieta

Świadomi konsumenci

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor Zarządzający, Mobile Institute
Autorka bloga na 6na5kobiet.pl
kasia@mobileinstitute.eu

Wykres 35: Preferowane nagrody badawcze
Źródło: Mobile Institute, N=15000

Charity is new sexy
Przeprowadzając badania rynku, tak na internautach, jak i konsumentach mobilnych,

24%

a także realizując mobilny monitoring opinii w punktach sprzedaży i podczas

20%

eventów, mamy okazję dosyć dobrze poznać preferencje konsumentów. Zebraliśmy
w ciągu roku ponad 100000 odpowiedzi konsumenckich na przeróżne pytania

12%

12%

związane z preferowanymi nagrodami. Często też nagradzamy konsumentów,
a naszych respondentów, wspólnie z klientami, dając przy tym możliwość wyboru

18%

24%

46%

44%

mężczyźni

kobiety

formy wynagrodzenia.
To, co widzimy w zasadzie od samego początku, to fakt, że Polacy coraz chętniej
wybierają jako nagrodę pomoc fundacji charytatywnej lub przekazanie pieniędzy na
jakąś słuszną lokalną inicjatywę. Wskazania na tą opcję są zawsze prawie dwukrotnie
wyższe niż te na potencjalną nagrodę rzeczową, czy pieniężną. Co ciekawe,
mężczyźni opcję charity wybierają nieco częściej niż kobiety, mimo, że to panie
ogólnie znacznie częściej deklarują w badaniach wsparcie i zainteresowanie
wszelkimi inicjatywami społecznymi. Mężczyźni w tym względzie najwyraźniej mało

wsparcie organizacji charytatywnej
inne

mówią, ale działają. I wygląda na to, że być może czas hien konkursowych w Polsce
ma się ku końcowi, a rośnie grupa świadomych i wrażliwych konsumentów.
Optymistycznie.
© 2015 Mobile Institute
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zagranie o nagrodę
nie wiem

Luksus
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Przeczytaj i dowiedz się

Jaki wymiar ma luksus w oczach kobiet i mężczyzn	
  
Co konsumenci kupiliby aby pokazać, że są zamożni	
  
Jak wygląda mapa marek luksusowych wskazanych przez kobiety
i mężczyzn
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Luksus w oczach konsumenta
Zapytani o to, co kojarzy nam się z luksusem, najczęściej odpowiadamy: auto,

ich listach pojawił się Apart, Bang Olufsen, Harman Kardon. Panie wskazały Yves

nieruchomość, biżuteria, podróże. Kobiety tak samo często jak mężczyźni wskazują

Saint Laurent, Hermes, Zanotti, Cartier, Patek Philippe, ale także iPhone

drogie samochody jako wymiar luksusu. Bardzo duża część konsumentów wymienia

i samochodowe Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Mercedes. Wielu osobom z luksusem

także konkretne marki. W sumie internauci wymienili ich kilkadziesiąt. I tu występują

kojarzyły się jeszcze jacht, kawior i pewne rodzaje sportów, jak golf czy tenis, drogie

główne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami - na poziomie top-of-mind marek

alkohole, a także SPA. Panowie dodatkowo wskazali jeszcze garnitury szyte na miarę

kojarzonych z luksusem. Mężczyźni wymieniają najczęściej marki samochodowe:

i markowe ubrania oraz… własną wyspę.

Ferrari, Mercedes, Lexus, Bentley, Porsche, Aston Martin, BMW, Audi ale także na

konsument 1

konsument 4

Dom Perignon, Hermes, YvesSaintLaurent, Patek Philippe, Aston Martin,
Louboutin, Zanotti, Cartier, Noma

Luksusowe samochody Bentley, Ferrari itp. Egzotyczne wakacje. Piękne
nieruchomości.

konsument 2

konsument 5

Luksusowy samochód, egzotyczne wakacje, biżuteria, moda (ciuchy od
projektantów)

Bentley, sprzęt Harman Kardon, sprzęt Bang Olufsen

konsument 3

konsument 5

kawior, szampan, jacht, żegluga w ogóle, gra w tenisa, droga biżuteria,
ekskluzywne czasopisma dla kobiet typu Vogue, gdzie oferowane są
produkty z grupą docelową wynoszącą 10 osób w całej Polsce ze
względu na cenę.owaniu społeczności

Z typowej konsumpcji - auta premium, RTV i wystrój wnętrz klasy premium
- już nie wszechobecny telewizor, lecz premiumowy wystrój wnętrz i sprzęt
audio wysokiej klasy, który jest coraz rzadszym widokiem. Także spore
wydatki na kulturę - wydarzenia, domowe biblioteczki etc - kojarzą mi się z
osobami o wyższej pozycji, mogącymi pozwolić sobie na więcej
104
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Luksusowe zakupy
A co Polki i Polacy kupiliby sobie luksusowego, żeby pokazać swój status? Wychodzi
na to, że panie najczęściej drogie auto lub nieruchomość, a panowie zdecydowanie
auto. Dodatkowo mężczyźni wskazali znacznie więcej konkretnych marek jakie by
zakupili, rzadko posługiwali się samą kategorią produktową. Wydaje się, że mają
dużo bardziej skonkretyzowane marzenia. Jednocześnie, tylko wśród panów,
spotkaliśmy się z komentarzami, że raczej niechętnie pokazywaliby swój status,
bo niechętnie się afiszują. Z drugiej strony, wśród mężczyzn uzyskaliśmy też znacznie
więcej wskazań na dodatki wskazujące na status, takie jak drogi zegarek, garnitur czy
drogi smartfon. Widać zatem jednak, że jakiegoś elementu pokazowego, przynajmniej
część mężczyzn potrzebuje.

Wykres 36: Gdybym chciał(a) pokazać, że jestem zamożna/ny to kupił(a)bym sobie…
Źródło: badanie Gender Factor, internauci, N=1153
33%

samochód (drogi, nowy, sportowy, konkretne marki)
17%

17%

nieruchomość (mieszkanie, dom, pałac, apartament, willa,
dom z basenem, dom nad morzem, dom z ogrodem)

16%

7%

jacht
3%

13%

dodatki (diemanty, konkretne marki biżuterii, zegarki, torebki, futro)

mężczyzna
kobieta

2%

0%

105
© 2015 Mobile Institute

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

Mapa marek luksusowych
Luksus po męsku to zdecydowanie motoryzacja i to przeważnie konkretne marki,

kojarzą się z luksusem kobietom i mężczyznom. Na liście top-of-mind marek

których panowie wymienili znacznie więcej niż panie. Co ciekawe, panie, oprócz

luksusowych swoje miejsce znalazły także te z kategorii elektroniki, miedzy innymi

biżuterii i kosmetyków, też bardzo często wymieniają marki samochodowe jako

iPhone wskazany przez obie płcie, a także Harman Kardon i Bang & Olufsen

luksusowe. Są to marki nieco inne niż wskazane przez mężczyzn, aczkolwiek

wymienione przez mężczyzn.

możemy zaobserwować, że Mercedes, Lexus i Bentley oraz Aston Martin na równi
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Luksus w social media
Dzięki partnerowi raportu - Newspoint - pogłębiliśmy analizę wskazanych marek

widać, że popularność wśród płci pięknej jest statystycznie wyższa. Wystarczy

luksusowych. Zaczynając od aut, sprawdziliśmy między innymi, kto faktycznie śledzi

spojrzeć na Lamorghini czy Ferrari wskazane jako kobiece w badaniu deklaratywnym

takie marki w social media. Z monitoringu wynika, że w przypadku samochodów,

i tutaj z widoczną, wyraźnie wyższą niż średnia, frekwencją kobiet.

robią to przede wszystkim mężczyźni, aczkolwiek w przypadku marek luksusowych
wymienianych w naszym badaniu deklaratywnie przez kobiety i tu (w monitoringu)

Wykres 37: Śledzenie marek luksusowych aut w social media
Źródło: Newspoint, monitoring, styczeń - marzec 2015
4%
12%

88%

Aston Martin

18%

8%

19%

81%

Lamborghini

Ferrari

92%

96%
83%
73%

Maseratti

Porsche
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17%
27%

96%
82%

4%

kobieta

Jaguar

Rolls Royce

Bentley

Luksus w social media
Sprawdziliśmy także pozostałe, wskazane w naszym badaniu, marki luksusowe.

fanów. Z kolei Harman Kardon i Bang Olufsen - typowo męskie - co również

I tu również widzimy wysoką korelację pomiędzy tym, co panie i panowie świadomie

odpowiada deklarowanej znajomości i sympatii. Jedynym przykładem gdzie

wymieniają jako znane im marki luksusowe, a tym, czy faktycznie przedstawiciele

w większości znajomość deklarowały panie, a 3/4 publiczności w social media

danej płci śledzą je w social media. Christian Laboutin wymieniany w badaniu

stanowią panowie, jest marka Dom Perignon. Najwyraźniej pomimo popularności

Gender Factor w zasadzie wyłącznie przez kobiety, w monitoringu również wykazuje

wśród panów, nie znajduje się ona w ich deklarowanym zestawie top-of-mind jako

niemalże mono-płciową, damską strukturę odbiorców. Podobnie Zanotti. Yves Saint

luksusowa.

Laurent i Hermes to już nieco bardziej zróżnicowane, ale wciąż kobiece społeczności

Wykres 38: Śledzenie marek luksusowych w social media
Źródło: Newspoint, monitoring, styczeń - marzec 2015
9%

4%
25%

27%

68%
84%

93%
91%

74%

96%
75%

73%

32%
16%

7%
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Patek Philippe

Christian Louboutin
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26%

kobieta

Giuseppe Zanotti

Dom Perignon

Hermes

Strategie komunikacji
Niezależnie od tego, czy odbiorcami są kobiety, czy mężczyźni, luksusowe marki

jest dość zróżnicowana dla poszczególnych marek i waha się pomiędzy 100,

komunikują się w social media dość podobnie w sensie social media - mix czyli

a 18000 komunikatów). Wyjątkami, jeżeli chodzi o strukturę wykorzystywanych social

używania poszczególnych kanałów w mediach społecznościowych. W dalszym ciągu

mediów, są 2 marki damskie - Laboutin i Zanotti - skupiające się w największym

najpopularniejszy jest Facebook, skupiający średnio 3/4 średniej liczby 1100

stopniu na Instagramie.

komunikatów publikowanych przez te marki w skali miesiąca (tu co prawda liczba

Wykres 39: Strategie obecności marek luksusowych w social media Źródło: Newspoint, monitoring, styczeń - marzec 2015
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Technologia
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Tu odpowiadamy na pytania

Kto częściej korzysta ze smartfonów, a kto z tabletów	
  
Kto dłużej korzysta ze smartfona w ciągu dnia
Co robimy na urządzeniach przenośnych - czy kobiety
i mężczyźni mają takie same smart-aktywności?	
  
Kto, jak i gdzie robi m-zakupy
Czym jest show-rooming
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E-commerce rośnie w siłę

Patrycja Sass-Staniszewska
Członek Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Jak podają wyniki badania „Kupuję w internecie”, przeprowadzonego jesienią 2014
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, internauci stanowią 64% populacji, a ponad
połowa z nich, bo 59% odwiedza e-sklepy. Porównując zatem wyniki podane w
niniejszym raporcie, oparte na badaniu mShopper z lutego 2015, które wskazują na

Dynamikę wzrostu w branży e-commerce w Polsce szacuje się na 15-20% w skali

75% kupujących, wyraźnie widzimy, że popularność zakupów on line stale rośnie.

roku. Wartość polskiego rynku e-commerce w 2014 r. określa się, w zależności od

Łatwość porównywania ofert, możliwość dostawy do domu oraz dostępność

źródła, na kwotę między 27 a 36 miliardów złotych. Nic też nie wskazuje na to, aby

e-sklepów przez całą dobę to czynniki najbardziej cenione przez e-konsumentów.

w kolejnych latach tempo rozwoju handlu elektronicznego miało wyhamować.

Gender Factor mówi również, że to mężczyźni, częściej niż kobiety robią zakupy przy

Sprzedaż wielokanałowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii to narzędzia, bez

wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Opierając się na naszych doświadczeniach

których branża e-commerce nie istnieje. Współczesny klient, bardzo świadomy, a co

i badaniach możemy dodatkowo wskazać na najbardziej popularne kategorie e-

za tym idzie wymagający, robi zakupy w sieci nie tylko na ekranach komputerów.

sklepów w Polsce. Wśród kobiet, kupujących online największym zainteresowaniem

Korzysta z laptopów, tabletów, smartfonów i e-booków. Zaczyna na ekranie telefonu,

cieszą się sklepy oferujące biżuterię. Wysokie pozycje zajęły również te, w których

a kończy na domowym PC lub w stacjonarnym sklepie. Zachowanie klienta i miejsce

można zakupić zabawki i produkty dla dzieci, odzież, a także apteki internetowe.

podejmowania decyzji zakupowych jest niezwykle istotne dla wielu różnych sieci

Wśród mężczyzn z kolei dominują sklepy oferujące elektronikę i produkty z kategorii

sprzedażowych.

literatura, muzyka, film.
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E-commerce rośnie w siłę

Współczesny e-konsument to taki, który ciągle się zmienia. Ewoluują jego potrzeby
zakupowe i oczekiwania, to również on wyznacza potrzeby w trendach
sprzedażowych. Tylko taki e-sklep, który zauważy i zrozumie jego potrzeby oraz
dostosuje swoją multichannelową strategię do potrzeb klienta odniesie sukces.
Sama również jestem e-konsumentką i regularnie robię zakupy przez internet. Kupuję
niemal wszystko: kosmetyki, odzież, artykuły spożywcze, a nawet elektronikę.
Wybieram tę formę zakupów ponieważ jest dla mnie wygodna i bezpieczna ale jej
największą wartością jest jednak to, że dzięki jednemu kliknięciu zaoszczędzam czas,
który mogę poświęcić mojej córeczce i mężowi - a to najcenniejszy wymiar zakupów
online.

— Patrycja Sass-Staniszewska
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Mobilni internauci
Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa jeżeli chodzi o podejście do nowych technologii
kobiet i mężczyzn, to - jaki jest poziom korzystania z nowoczesnych urządzeń
mobilnych przez obie płcie. Już udzielamy odpowiedzi. Średnia penetracja
smartfonów to 54%, a tabletów 33%.
Wygląda zaś na to, że kobiety korzystają nieco częściej z tabletów, a mężczyźni
częściej ze smartfonów. Deklarowana przewaga mężczyzn jeżeli chodzi o smartfony

Wykres 40: Korzystanie z urządzen mobilnych,
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute dla Allegro
i GoMobi.pl, luty 2015, N= 2716

to 10 p.p.

77%

mężczyzna
kobieta

75%

57%
47%

35%
31%

laptop lub PC
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smartfon

tablet

Czas w mobile
Jak myślicie, kto dłużej korzysta ze smartfona w ciągu dnia? My typowaliśmy kobiety

Spicy Mobile można zauważyć, że połączenia wychodzące są znacznie dłuższe

i nie myliliśmy się. Średni czas korzystania ze smartfona w ciągu dnia jest dłuższy w

w przypadku mężczyzn (8 minut vs 5 minut), a w przypadku kobiet przychodzące

przypadku kobiet o całe 18 minut, co przekłada się na różnicę względną 12%.

(8,5 minuty vs 8 minut). A kto pisze statystycznie dłuższe sms’y?

A co panie robią na swoich smartfonach w tym czasie? O tym już za chwilę.

Oczywiście, kobiety.

Tymczasem możemy jeszcze zdradzić, że jeżeli chodzi o podstawowe czynności na
smartfonach, czyli rozmowy głosowe i sms’y, na podstawie monitoringu Mobience

Wykres 41: Średni czas korzystania ze smartfona w ciągu dnia,
Źródło: panel mobilny Mobience, Spicy Mobile, luty 2015, N=1123, użytkownicy
smartfonów z systemem Android
4h

Wykres 42: Średni czas korzystania ze smartfona w ciągu dnia,
Źródło: panel mobilny Mobience, Spicy Mobile, luty 2015, N=1123, użytkownicy
smartfonów z systemem Android
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Aktywności smart
W zasadzie można powiedzieć, że podstawowe rodzaje aktywności „smart” są dla
kobiet i mężczyzn bardzo podobne. Najczęściej wszyscy korzystamy z aplikacji, jakie
sami zainstalowaliśmy. Panowie nieco chętniej korzystają również z aplikacji
preinstalowanych, gdzie uzyskują przewagę 5 p.p. w stosunku do kobiet. Panie za to
nieco częściej rozmawiają, wysyłają smsy i surfują po sieci, aczkolwiek przewaga dla
tych aktywności to maksymalnie 2 p.p. w stosunku do mężczyzn.
Wykres 43: Aktywności na smartfonie,
Źródło: panel mobilny Mobience, Spicy Mobile, luty 2015, N=1123, użytkownicy
smartfonów z systemem Android
10%

9%

52%

53%

18%

połączenia
aplikacje instalowane
aplikacje preinstalowane
sms
www
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8%

23%

6%

11%

9%

kobieta

mężczyzna

Panel mobilny

Artur Zawadzki
Partner, Spicy Mobile

Stworzyliśmy badanie Mobience, żeby lepiej poznać użytkownika i usystematyzować
rynek. Mobience to aplikacja badawcza, która w sposób pasywny rejestruje
informacje o sposobie korzystania ze smartfona. Badanie Mobience jasno pokazuje
nam, z jakich aplikacji i funkcjonalności smartfona korzystają kobiety, a z jakich

Co z badań wynika…

mężczyźni. Co ciekawe to mężczyźni częściej korzystają z aplikacji mobilnych, więcej

Mobile to obszar bardzo rozwojowy, zarówno pod względem dynamiki przyrostu

czasu poświęcają na rozmowy, kobiety natomiast zdecydowanie bardziej

ruchu w sieci z tych urządzeń, jak i możliwości technologicznych z nim związanych.

wykorzystują funkcjonalności smartfona jak aparat czy galeria zdjęć, są też bardziej

Od strony użytkownika jest to narzędzie najbardziej osobiste, a jednocześnie

lojalnymi użytkownikami aplikacji zakupowych. Tak precyzyjne informacje jak płeć,

wszechstronne - zastępuje zarówno budzik, mapę i telewizor, jak i pozwala sprawdzić

wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkanie oraz profile określone na podstawie

stan konta czy słuchać ulubionej muzyki. To środek łączący inne media - telewizję,

zachowań dają marketerom większe możliwości precyzyjnego dotarcia z najlepiej

radio, prasę, a często także uzupełniający je jako second screen. Obecny rozwój

dopasowanym komunikatem do potrzeb i upodobań odbiorcy.

internetu mobilnego jest na takim etapie, na jakim był „duży” internet 12 lat temu.
Nie można mierzyć tą samą miarą użytkownika mobilnego co użytkownika internetu.
Mobile rządzi się swoimi prawami.
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Deklarowane m-aktywności
Wykres 44: Aktywności mobilne,
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile
Institute dla Allegro i GoMobi.pl, luty 2015, N= 2716

Na poziomie szczegółowym widać już większe różnice pomiędzy preferowanymi
aktywnościami mobilnymi w zależności od płci. Średnia ilość wykonywanych
czynności „smart” jest, co prawda, bardzo podobna, ale mężczyźni zdecydowanie
częściej korzystają z nawigacji, częściej deklarują też, że korzystają z aplikacji
mobilnych, co w zasadzie pokrywa się z informacjami pochodzącymi z monitoringu
Spicy Mobile jeżeli zsumujemy aplikacje instalowane i preinstalowane. W naszym

61%

przeglądam internet

65%

54%

wysyłam SMSy i MMSy /
korzystam z komunikatorów

badaniu mężczyźni wskazywali też nieco częściej niż kobiety, że przeglądają internet

46%

46%

słucham muzyki

42%

aczkolwiek monitoring Spicy Mobile pokazuje, że patrząc na proporcje realizowanych

45%

robię zdjęcia /
nagrywam wideo

na smartfonie aktywności, u kobiet surfowanie stanowi nieco większy udział bo 11%

42%

vs 9% w przypadku mężczyzn.

33%

korzystam z
mediów społecznościowych

31%

Panowie też nieco częściej oglądają wideo, za to jeżeli chodzi o robienie zdjęć

32%

czytam

i „kręcenie” wideo to już lekką przewagę mają tu panie. Ciekawą informacją jest, że

33%

wbrew powszechnemu przekonaniu, kobiety prawie tak samo jak mężczyźni grają na
gram

swoich smartfonach i tabletach, a przynajmniej deklarowana penetracja gier jest
podobna. Oczywiście pozostaje pytanie o czas poświęcany na granie :) W podobnym

31%
35%

28%

korzystam z mapy / nawigacji

36%

też stopniu, a nawet nieco częściej niż mężczyźni czytają, wyszukują informacji
o produktach i usługach, korzystają z mediów społecznościowych, słuchają muzyki
i wysyłają sms’y, bądź korzystają z komunikatorów.

wyszukuję informacje
o produktach i usługach
oglądam wideo
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28%

korzystam z różnych
aplikacji mobilnych

34%

25%
24%

21%
23%

kobieta
mężczyzna

Top aplikacje
Wykres 45: Top 20 używanych aplikacji,
Źródło: panel mobilny Mobience, Spicy Mobile, luty 2015, N=1123,
użytkownicy smartfonów z systemem Android

Pierwsze trzy pozycje w rankingu top 20 aplikacji wykorzystywanych przez
użytkowników smartfonów (dane dla systemu Android) są takie same, zarówno dla

34

Facebook
23

Messenger

kobiet, jak i mężczyzn, aczkolwiek warty zaobserwowania jest fakt, że kobiety

9

Clean Master

i Allegro.

7

Skype

9
7

GG

od płci. Można zaobserwować, że panie chętniej korzystają z aplikacji
społecznościowych, a panowie z aplikacji bankowych.

Quizwanie

0

Mój kalendarzyk

0

candy Crush Saga

0

7
7
6

niezależnie od płci. Są to w szczególności: JakDojadę (6% wskazań), GG (8% i 7%),
Mobile MPK, OLX.pl i Payback.pl.

Pou

0

8tx

0

JakDojade
OLX.pl

6
4

Latarka

0

Farm Heroes Saga

0

Payback.pl
Avast Mobile Security
CM Security

0

McDonald's Polska

0

Battery Doctor

0

BZWBK24 mobile

0

INGMobile

0
0%
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6

5
5
7

0
0

7

5

4

mBank

7
7

6
6
6

Viber

8

7

mobile MPK

Są też aplikacje, ktore cieszą się bardzo podobnym wskaźnikiem korzystania
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10
5

Instagram

10
10

4

WhatsApp

Kolejne aplikacje wykazują już większe zróżnicowanie popularności w zależności

36

18
18

Allegro

znacznie intensywniej korzystają z tych aplikacji. Są to: Facebook, Messenger

48

5
5
4
4
4

mężczyzna
kobieta

4
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30%

35%

40%
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Kobiety smart
Co ciekawe, dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa swoich danych

Monika Mikowska

przechowywanych na telefonach. Co zaskakujące, ta cecha jest bardziej widoczna

Dyrektor zarządzająca mobee dick,
Autorka bloga jestem.mobi

wśród młodszych kobiet - dwudziestolatki zwracają na to o wiele większą wagę niż
czterdziestolatki.
Wśród kobiet jest więcej zadaniowców, które po telefon sięgają po to, aby

W ramach mojej pracy zawodowej regularnie uczestniczę w badaniach jakościowych,

zrealizować konkretny cel. Rzadziej utylizują swój czas na gry mobilne. Z kolei wśród

prowadzonych na temat wykorzystania smartfonów, korzystania z aplikacji mobilnych

mężczyzn więcej “kolekcjonerów chwili”, którzy korzystaniem z aplikacji mobilnych

i internetu w telefonie. Najczęściej badamy korzystanie z aplikacji bankowych

zabijają czas i nudę i którzy nie potrzebują konkretnego efektu w wyniku spędzania

i narzędziowych.

swojego czasu z telefonem.

Wiedza z badań jakościowych jest nieocenionym uzupełnieniem do wyników badań

Wiedza o takich zachowaniach jest niezwykle cenna dla projektantów aplikacji

ilościowych.

mobilnych. Ale - niezależnie, czy projektujemy dla kobiet czy mężczyzn - najwyższy
czas zadbać o mobilne UX. Mamy rok 2015 i konsumenci rozwiązań mobilnych są już

Kobiety, które korzystają aktywnie z aplikacji mobilnych wydają się bardziej

na tyle dojrzali, że nie akceptują bylejakości w mobile. Trzymam kciuki za wszystkich

zaawansowanymi ich użytkowniczkami niż mężczyźni. Są bardziej świadome ich

twórców, aby coraz lepiej dopasowywali swoje produkty do możliwości technologii

możliwości, o wiele konkretniej precyzują swoje potrzeby i oczekiwania. Są też

i oczekiwań swoich mobilnych klientów!

wobec aplikacji mobilnych bardziej wymagające, rzadziej godzą się na kompromisy,
jeśli chodzi o użyteczność aplikacji.
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Aplikacje mobilne nie mają płci?

Łukasz Makowski
CEO, LookSoft

Nieco inaczej kształtuje się kwestia komunikacji mobile marketingowej. Tutaj czynnik
płci jest istotny. Jednym z najbardziej angażujących i coraz bardziej popularnych
Wszyscy użytkownicy świadomie lub podświadomie zwracają uwagę na jakość

formatów reklamy mobilnej są tzw. rich media. W tym przypadku kreatywność

i użyteczność projektu. Uważam, że nie ma osobnego podejścia w projektowaniu

scenariusza i uwzględnienie oczekiwań oraz potrzeb poszczególnych grup

aplikacji dla kobiet i mężczyzn. Różnice w podejściu kreatywnym do projektowania

docelowych, także z podziałem na płcie, jest kluczowa dla skuteczności. Banner

interfejsów nie wynikają z płci, lecz raczej z typu usług bądź produktów, dla których

z twarzą mężczyzny z trzydniowym zarostem, którego możemy dokładnie ogolić -

tworzymy aplikacje. Nierzadko też nawiązują do identyfikacji wizualnej danej marki.

przesuwając palcem po jego twarzy na grafice reklamowanej maszynki do golenia -

Układ graficzny, funkcjonalny jest więc bardziej dopasowany do rodzaju samej

z pewnością zainteresuje grupę męską. Jeżeli zaś zamienimy tę twarz na zgrabną

aplikacji, a nie targetu. Oczywiście występują pewne różnice wynikające z faktu,

damską nogę, dodamy odpowiednią kolorystykę i umożliwimy "depilację" nogi na

iż aplikacje lifestylowe kierowane do młodszego grona odbiorców, czy kobiet mają

ekranie telefonu to tożsama funkcjonalność zainteresuje grupę kobiet. Jeżeli zaś na

stonowane kolory i formę, ale priorytetem jest, aby aplikacja była prosta w użyciu

tą samą funkcjonalność przykładowego bannera naniesiemy twarz Świętego Mikołaja

i funkcjonalna.

z długa brodą oraz nożyczki - to przekaz będzie wyraźnie skierowany do dzieci
obojga płci. Angażująca reklama mobilna jest dopasowana pod względem

Gdyby percepcja użytkownika rozróżnianego ze względu na płeć miała znaczenie - to

funkcjonalnym, graficznym do targetu.

każda wersja popularnych aplikacji jak Facebook czy Instargram - miałaby oddzielne
interfejsy dla kobiet i mężczyzn.
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Z czym na zakupy
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, posiadają obecnie średnio 1,6 urządzenia
elektronicznego typu pc, laptop, smartfon lub tablet na osobę. W sieci kupuje 75%
internautów. Wskaźnik jest bardzo podobny niezależnie od płci. Prawie 70%
internautów korzysta za smartfona lub tabletu, przy czym mężczyźni nieco częściej
są posiadaczami smartfonów, a kobiety tabletów. To samo dotyczy zakupów
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Kupują w tym samym stopniu obie płcie,
natomiast mężczyźni częściej na smartfonach. Z danych wynika, że jest to poniekąd
efekt odmiennego stosunku panów i pań do zakupów. Mężczyźni traktują zakupy jak
Wykres 48: Korzystanie z urządzen mobilnych podczas zakupu,
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute dla Allegro
i GoMobi.pl, luty 2015, N= 2716

zadanie do wykonania i wolą mieć je jak najszybciej z głowy, częściej zatem
wykonują zaplanowane zakupy w biegu, korzystając ze smartfona, który mają zawsze
pod ręką. Takie zakupy są dla nich często wygodniejsze i szybsze. Dla kobiet

100%

natomiast w całym procesie okołozakupowym niezwykle ważny jest także element
poszukiwania inspiracji zakupowej, porównywania ofert i oglądania zdjęć. Takie

85%

mężczyzna
kobieta

88%

80%

możliwości w mniejszym stopniu oferuje smartfon, a w dużo większym tablet.
Częstotliwość i wydawane kwoty są podobne w przypadku e- i m-zakupów dla obu
płci.

60%

40%

26%
20%

20%

16%

16%

0%

laptop / PC
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smartfon

tablet

M-deklaracje
Jedynie znikomy odsetek internautów kupujących już mobilnie lub wielokanałowo

wskazało tylko 3% osób. Wygląda zatem na to, że konsumenci, którzy spróbowali

dopuszcza spadek wydatków na zakupy w kanale mobilnym w kolejnym roku. 29%

zakupów mobilnych, nie chcą już z nich rezygnować.

posiadaczy urządzeń mobilnych, w tym 23% kobiet i 34% mężczyzn twierdzi, że ich
wydatki w tym kanale w najbliższym czasie wzrosną. Na ich zmniejszenie się

Wykres 47: Twoje wydatki na zakupy mobilne w najbliższym czasie…
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute
dla Allegro i GoMobi.pl, luty 2015, N= 1002
100%
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mężczyzna
nie wiem
utrzymają się

zmniejszą się
zwiększą się

E-konsument napędza rynek…
Za chwilę w dorosłość wejdzie pokolenie młodych ludzi, którzy urodzili się w erze

Justyna Skorupska

internetu i nowych technologii. Z biegiem czasu coraz większą siłę nabywczą będą

CEO, Symcore

miały osoby korzystające ze smartfonów, urządzeń mobilnych, a za chwilę kolejnych
urządzeń - np. połączonych przez internet rzeczy. Sieci sklepowe, sprzedawcy
internetowi - cała branża handlowa - muszą stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi
nie tylko technologii, lecz także wymagań konsumentów.

Zachowania konsumenckie w procesie zakupowym wykorzystującym nowoczesny
kanał sprzedaży i dystrybucji ulegają ewolucji. Proces podejmowania decyzji

Strategie omnichannel, wdrażane dziś przez retailerów, mają na celu przede

zakupowych przez e-konsumentów w kontekście ogromu dostępnych źródeł

wszystkim odpowiedzieć na potrzeby klientów związane z informacją. Klient chce

informacji o produktach i usługach uległ zmianie. To e-konsument coraz bardziej

wiedzieć więcej i dowiadywać się bez zbędnego wysiłku: gdzie jest najbliższy sklep,

napędza decyzje innych konsumentów, co jest wykorzystywane w handlu do

jakie dziś są w nim produkty, jak długo będzie otwarty, czy może w nim od razu kupić

komunikacji jako zewnętrzne źródła informacji, jak np.: opinie, rankingi, czy

to, co chce.

recenzje. „E-konsument stał się nie tylko odbiorcą informacji, ale także źródłem jej
generowania” (Woźny D.: rozprawa doktorska, Uwarunkowania zachowań młodych
konsumentów na rynku mebli, UE w Poznaniu, 2012)
Nowoczesna technologia i nowoczesny konsument oraz jego zachowania mają
istotny wpływ na zmiany, jakie zaszły w całym łańcuchu sprzedaży. Dzisiejszy świat
wymaga nowego podejścia do zarządzania firmami w warunkach globalnej
konkurencji - w internecie nie ma granic. Kluczem jest zrozumienie zmian, które mają
miejsce w procesach zakupowych e-konsumentów, z uwzględnieniem
najważniejszych czynników, jakimi są brak granic dzięki technologii oraz postępująca
globalizacja.
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…E-konsument napędza rynek

W punkcie sprzedaży chce porównywać produkty ze sobą, sprawdzać, czy na pewno
wybrał dobrze. Natomiast sprzedawca chce tego klienta utrzymać, ale jednocześnie
nie przeinwestować w nowoczesne kanały sprzedaży.
Zarówno dla konsumenta, jak i sprzedawcy, ważne jest rozsądne podejście do
zakupów, polegające np. na tym, że niektórych produktów po prostu nie warto
sprzedawać z dostawą do domu, bo będzie to zbyt drogie i nieekonomiczne dla
sklepu i dla kupującego.
W kontekście płci można powiedzieć, że internet jest kobietą. Teoretycznie panie
więcej czasu poświęcają na poszukiwania i porównywanie ofert - aczkolwiek dziś
proces poszukiwania alternatyw wciąga już nie tylko kobiety, które z natury lubią
wybierać, ale też bardziej zadaniowo nastawionych mężczyzn.

— Justyna Skorupska
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Gdzie na zakupy
Konsumentki i konsumenci kupujący wielokanałowo, to znaczy zarówno

decydują, płacą, śledzą zakup i opiniują. A ponieważ to zjawisko dotyczy już 1/4

stacjonarnie, jak i mobilnie, są bardzo świadomymi i wymagającymi klientami.

osób posiadających przynajmniej 2 urządzenia, w tym jedno mobilne, i sięga

Wykorzystują do zakupu średnio najwięcej miejsc zakupowych, wykonują najwięcej

kilkunastu % osób przepływających w zasadzie na każdym kolejnym etapie

czynności okołozakupowych, także w ramach tzw. show-roomingu, a także wydają

okołozakupowym, warto już zastanowić się nad tym jak sprostać ich oczekiwaniom

w kanale mobilnym podobne kwoty i podobnie często, jak w kanale stacjonarnym.

i jak wykorzystać to, że są w dwóch i więcej kanałach sprzedażowych

Bardzo często też migrują pomiędzy urządzeniami w coraz dłuższym procesie

i komunikacyjnych.

zakupowym - migrując pomiędzy urządzeniami szukają inspiracji, porównują oferty,

Wykres 48: Gdzie najczęściej kupujesz mobilnie?,
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute dla Allegro i GoMobi.pl, luty 2015, N= 1002
65%

serwisy aukcyjne / platformy zakupowe

60%
49%

sklepy internetowe

60%
29%

sklepy z aplikacjami

32%
25%

serwisy ogłoszeniowe

28%
36%

porównywarki cenowe

20%
18%

zakupy grupowe

kluby zakupowe

17%
4%
6%
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mężczyzna
kobieta

E-moda nie tylko dla kobiet
Oprócz ciągłych analiz, przyglądamy się także zjawiskom sezonowym, jak okresy

Celestyna Zachariasz

prezentowe. Dobrze widać to na przykładzie popularnych walentynek, coraz częściej

Szefowa Kategorii Moda, Allegro

będących okazją do dawania prezentów. Zwykle w tym okresie znacznie wzrasta
sprzedaż elementów garderoby i biżuterii, tak damskiej jak i męskiej. Ale nie jest tak,
że ekskluzywne halki, gorsety czy biustonosze kupują wyłącznie panowie, a portfele,

Hipoteza, że zakupy internetowe

męskie wody toaletowe, czy męską biżuterię głównie panie dla swoich panów.
Okazuje się, że znaczny procent zakupów okołowalentynkowych dokonywanych jest

Polaków są przypisane do płci jest

na własne potrzeby, bo nabywcy szykują się na wyjątkowe spotkania.

kusząca, ale… fałszuje rzeczywistość
Nie jest jednak tak, że różnice w kupowaniu zupełnie się zatarły. Widzimy je na
Przede wszystkim dlatego, że bardzo niewielka część zakupów w e-commerce może

przykład w zakresie algorytmów wyboru i decyzji zakupowych. Dla obu płci ważne

być przypisana jednej płci. Takie spojrzenie to efekt stereotypowego postrzegania

są: łatwość wyszukiwania i selekcji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka

zachowań konsumentów. Instynktownie przypisujemy zjawiskom na rynku „płciowy”

zakupu nieodpowiedniego produktu (bezpłatna wysyłka, łatwy zwrot produktu, tabele

element, zakładając na przykład, że mężczyźni interesują się motoryzacją, a kobiety

rozmiarów). Dla kobiet -i to jest duży wyróżnik - istotne jest także wsparcie w fazie

kuchnią. Być może kiedyś tak było, czy nadal jest wśród hobbystów, ale w dużej skali

przed-decyzyjnej, odnoszące się do obowiązujących trendów i łatwe dotarcie do

te podziały są anachroniczne. Z nieustannie analizowanych danych Allegro,

ofert z nimi związanych.

największej w tej części Europy platformy zakupowej dla nowych markowych
przedmiotów, wynika że zakupy dokonywane są przez obie płcie w kategoriach

Dlatego Allegro od 2014 roku inwestuje w poradniki, inspirujące kupujących,

uznanych za kobiece jak np. Moda. Z naszych danych wynika, że kategorię Moda na

prezentujące najnowsze trendy i pokazujące jak najlepiej wyszukać odpowiednią

Allegro odwiedza tyle samo mężczyzn co kobiet. Owszem, ponad 60% kupujących to

markową ofertę. Stąd m.in. wyodrębnienie osobnej zakładki dla sklepów markowych

kobiety, ale trzeba pamiętać, że konta, choć przypisane do konkretnych osób, są

na stronie działu Moda i Uroda i wprowadzony jeszcze w 2014 roku bezpłatny zwrot

używane do zakupów dla innych członków rodziny, np. dla dzieci czy partnerów.

do paczkomatów (InPost).
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Z czym na zakupy
Tak kobiety, jak i mężczyźni, bardzo chętnie wykorzystują swoje smartfony i tablety

zakupowych (27%). Panowie częściej niż panie skanują natomiast kody produktów w

kupując w realnych sklepach. Zjawisko to powszechnie nazywamy show-roomingiem

sklepach, żeby pozyskać dodatkowe informacje o produkcie, nieco częściej też

i dotyczy ponad 35% konsumentów posiadających urządzenie mobilne. Klasyczny

płacą za pomocą telefonu. Bardzo wysoki odsetek konsumentów, niezależnie od płci,

show-rooming czyli porównywanie cen w sklepie realnym z cenami internetowymi

robi też w sklepie zdjęcia, celem konsultacji zakupowej z bliskimi lub dalszej analizy

dotyczy obecnie już 38% kobiet i 33% mężczyzn posiadających mobilne „wsparcie”.

zakupowej w domu. Warto zauważyć, że czynności okołozakupowe na urządzeniach

Kobiety częściej niż mężczyźni wykorzystują swoje urządzenia mobilne do realizacji

mobilnych nie dotyczą tylko 11% mężczyzn i 14% kobiet, a więc jest to pole do

kuponu rabatowego (26%) i do poszukiwania wspomnianych już wcześniej inspiracji

kontaktu z konsumentem i wykorzystania sprzedażowego dla wielu marek.
Wykres 49: Mobilne czynności okołozakupowe,
Źródło: mShopper, Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute dla Allegro i GoMobi.pl,
luty 2015, N=2716

poszukuję godzin otwarcia lub lokalizacji sklepu

40%

43%
42%

szukam informacji o produkcie, który zamierzam kupić
35%

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić
33%

spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt (np. będąc w realnym sklepie)
robię zdjęcia produktów żeby potem poszukać ich na spokojnie w domu

29%

skanuję kod QR lub kod kreskowy, żeby dowiedzieć się więcej o produkcie

18%
17%

poszukuję pomysłów i inspiracji zakupowych

26%
27%

12%
11%

płacę za pomocą telefonu
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32%

21%

13%

wykorzystuję kupon otrzymany mailowo
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38%

26%
27%

robię zdjęcia produktów i wysyłam osobom, z którymi chcę skonsultować zakup

nie dotyczy

40%

28%
27%

sprawdzam dostępność towarów w sklepie

melduję się lub robię tzw. check-in w danym sklepie

43%

5%

9%
11%

14%

mężczyzna (posiada urządzenie mobilne)
kobieta (posiada urządzenie mobilne)

Nowe nadchodzi

Katarzyna Dworzyńska

Wydaje mi się, że coraz częściej odpowiedź brzmi - tak. Użytkownicy smartfonów

Head od Business, PR Calling,
CEO & Founder, dworzynska.com

powoli wpuszczają marki na wyświetlacze swoich urządzeń, nawiązując z nimi nowe
relacje. Powstają aplikacje mobilne, które pomagają odnaleźć się użytkownikom
w centrach handlowych. W 2014 miała miejsce pierwsza kampania mobilna
z wykorzystaniem aplikacji społecznościowej Snapchat, przeprowadzonej dla dużego

Show-rooming & beacony to

gracza rynku retail - H&M. Do tego dochodzą geolokalizowane kampanie SMS, dzięki
którym użytkownicy smartfonów, będący w pobliżu galerii handlowych, mogą

niepowtarzalna szansa dla marek.

otrzymać atrakcyjne zniżki bezpośrednio na swój telefon. Działań marketingowych

zyskają pierwsi.

angażujących mobile jest i będzie coraz więcej. Marketerzy w końcu dostrzegli
potencjał, jaki niosą za sobą urządzenia mobilne. Wiedzą już, że jest to kanał,

Show-rooming to ogromne zagrożenie dla tradycyjnych sklepów, ale jednocześnie

którego, w dobie ciągłego dostępu do internetu niezależnie od miejsca i czasu, nie

dość spora szansa dla marketerów, którzy wykorzystując kanał mobilny mogą

można ignorować.

w jeszcze większym stopniu dopasować się do potrzeb konsumenta, wywołać
zaangażowanie, a w rezultacie włączyć się w proces zakupowy i podejmowanie

Prawdziwa zmiana i przełamanie nastąpi jednak wraz z upowszechnieniem się

decyzji. Według badania TNS-u, jeszcze dwa lata temu show-rooming w Polsce

beaconów. Te niewielkie, bezprzewodowe urządzenia, łączą się za pomocą

dotyczył 28% użytkowników smartfonów. Dziś osób, które robią zakupy w sklepie

bluetootha ze smartfonem lub tabletem konsumenta. Wystarczy, że nasz konsument

stacjonarnym z telefonem w ręku jest już ponad 35%. Czy marki potrafią wykorzystać

znajdzie się blisko beacona, a wysyłana jest do niego informacja, którą może być

ten trend?

np. rabat na zakupy w sklepie, w którym akurat znajduje się klient czy zaproszenie
do skorzystania z promocji. Jestem przekonana, że beacony podbiją serca klientów
i stworzą na rynku kompletnie nowy standard robienia zakupów.
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Unikaj stereotypów
Jeśli jako kobieta, wybieram się latem na ślub mojej koleżanki, chcę aby moja
stylizacja przyćmiła wszystkich, no może za wyjątkiem panny młodej. Co powoduje,

Arkadiusz Miegoń

że chcę widzieć dopasowane dla mnie propozycje sukienki w kolorze każdym poza

Dyrektor Zarządzający, Mexad Polska

białym lub czarnym, a do tego wymarzone szpilki w najniższej cenie do odbioru w
ciągu 24 godzin. Dodatkowo dopasowanie kreacji reklamowej do konkretnego profilu
użytkownika może także powstrzymać proces instalowania dodatków, które blokują
wyświetlanie reklam. W Polsce liczby nie są jeszcze spektakularne, ale w USA
przewiduje się, że reklama sprzedawana w modelu programmatic stanowić będzie w

Dobrze wiemy, że nie każda kobieta zainteresuje się reklamą ckliwej powieści, a nie

2015 roku już 62% rynku reklamy odsłonowej w internecie.

każdy mężczyzna kliknie w reklamę prezentującą samochody terenowe. Marketerzy
też zdają sobie z tego sprawę i starają się coraz skuteczniej unikać stereotypizowania

Ale internet to nie wszystko, ponieważ pojawiają się też pierwsze próby

poprzez korzystanie z coraz bardziej precyzyjnych narzędzi. Czy jednak możliwe jest

wprowadzenia programmatic do telewizji. I to dopiero będzie rewolucja, ponieważ to

całkowite odejście od stereotypów w reklamie, które miałoby zarówno pozytywny

oglądając telewizyjne bloki reklamowe najczęściej widzimy coś co kompletnie nas nie

wpływ na to, że odbiorcy nie byliby zarzucani nieciekawymi ofertami, a reklamodawcy

interesuje. Bo przecież to, że oglądamy program motoryzacyjny nie musi oznaczać,

efektywnie docieraliby do swoich grup docelowych i nie przepalali niepotrzebnie

że jedyne co nas ciekawi to nieosiągalne cenowo samochody. Na popularyzacji

budżetów?

programmatic TV skorzystają niemal wszyscy uczestnicy rynku.

Wydaje mi się, że tak. Umożliwia to reklama w modelu programmatic, która dzięki

Konsumenci nie będą już musieli spędzać długich minut na oglądaniu reklam

swej efektywności systematycznie zyskuje na popularności. W tym modelu każda

produktów w żaden sposób nie odpowiadających ich potrzebom i możliwe, że dzięki

osoba odwiedzająca serwis może zobaczyć inny, dopasowany do siebie komunikat.

temu bloki reklamowe przestaną być czasem, w trakcie którego parzy się najwięcej

W ciągu ułamka sekundy od wejścia użytkownika na stronę, system analizuje

herbat w całej Polsce. Skorzystają na tym również reklamodawcy, którzy będą mogli

informacje o nim, a następnie dobiera wariant kreacji skierowany do osób o takim

precyzyjnie trafić jedynie do właściwych odbiorców. Pojedyncza reklama

profilu. Cały proces zajmuje mniej niż uderzenie skrzydeł kolibra. Użytkownik widzi

(tj. docierająca do jednego widza) sprzedawana w modelu programmatic będzie

reklamę powiązaną z jego zainteresowaniami, a reklamodawcy nie marnują pieniędzy

zapewne droższa od dotychczasowej, ale będzie trafiać tylko do właściwych

na docieranie do odbiorców spoza swojej grupy docelowej.
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odbiorców, tym samym będzie znacznie efektywniejsza.
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Businesswoman na zakupach
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W tej części raportu

przekonasz się jak widzą marki i komunikację nasze ekspertki
Zobaczysz też jak na zakupach zachowują się kobiety sukcesu
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Wywiad - Justyna Skorupska
Zakupy to dla mnie…

Justyna Skorupska

Praca. Procesem zakupowym zajmuję się na co dzień, w pracy, którą bardzo lubię,

CEO, Symcore

więc zakupy interesują mnie z zawodowego i naukowego punktu widzenia, a poza
tym po prostu lubię obserwować, jak się zmieniają. Weryfikuję proces zakupowy,
ciekawią mnie nowe praktyki stosowane przez sprzedawców.

Najbardziej kobieca marka to dla mnie…

Skąd czerpiesz inspirację do zakupów?

Balladine. Może dlatego, że to kobieca marka i biznes prowadzony przez kobiety :)

Kiedy kupuję dla siebie, inspiracją są dla mnie przyjaciele, koleżanki, a głównie internet. Przy zakupach dla dzieci zwykle dostaję link i kupuję dany produkt, wynika

Najbardziej męska marka dla mnie to…

to z konkretnej potrzeby i tego, że jestem mamą. Przy zakupie prezentów inspiracji

Hugo Boss. To bardzo męska i elegancka marka.

szukam w sieci i wśród znajomych. Lubię projektować wnętrza, zmieniać coś
w swoim otoczeniu - w tym przypadku szukam inspiracji także na forach

Jaka kampania reklamowa przemawia do Ciebie najbardziej? Jakiś przykład?

internetowych..

Elementy na jakie zwracasz uwagę?
Przemawiają do mnie kampanie z jasnym przekazem. Nie cierpię podprogowych
przekazów, zbytniego komplikowania, kampanii, w których nie wiem do końca, co
jest przedmiotem reklamy. Jeśli miałabym wymienić konkretne przykłady, to będą to
reklamy perfum, zwłaszcza męskich - pokazujące eleganckiego, romantycznego
mężczyznę, który przygotowuje się do spotkania z kobietą. Zwracam uwagę na
czystość przekazu, estetykę otoczenia, w jakim jest pokazywany produkt, zarówno
w telewizji, jak i w internecie - reklamy radiowe na mnie nie działają, bo jestem
wzrokowcem.
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Wywiad - Justyna Skorupska
Jakie widzisz ciekawe trendy w komunikacji z uwzględnieniem płci?

Co jest najważniejsze w komunikacji do kobiet?

Ukryte przekazy - komunikacja jest coraz bardziej zawoalowana, nie stawia na

To dwa elementy, trochę sprzeczne ze sobą, ale taka też jest natura kobiet. Pierwszy

oczywistość, ale gra na emocjach, na wyobrażeniach. Takich komunikatów coraz

z nich to pragmatyzm, wykazanie przydatności produktu, albo korzyści takich jak to,

więcej widzę, ale na mnie akurat nie działają. Do mężczyzn komunikacja jest prosta

że ktoś przywiezie mi te 10 kg proszku do prania do domu, a ja nie muszę tego

i dosyć oczywista, mamy trend związany z żartem w tle, który trafia do mężczyzn,

dźwigać. Drugi element to emocjonalność, impulsywność - kobiety lubią wybierać,

widać też trend gadżeciarstwa. Dla kobiet zakupy mają być przyjemnością, a nie

lubią, kiedy zakupy są przyjemne, wtedy są w stanie nawet wytłumaczyć sobie, że

wydawaniem pieniędzy, dlatego proces zakupowy jest przedstawiany jako fajna

dany produkt będzie potrzebny im, mężowi, czy dzieciom. Komunikacja powinna

aktywność, a nie konieczność.

więc pokazywać przydatność produktu, ale też przyjemność kupowania.

— Justyna Skorupska
W skutecznym dotarciu do kobiet największym wyzwaniem jest…
Dualizm - z jednej strony praktyczność, pragmatyczność, a z drugiej strony potrzeba
odrzucenia tej praktyczności, to znaczy: kobiety chcą się poczuć niezależne,
niekoniecznie stawiać tylko na praktyczność, chcą też sprawić sobie przyjemność.
W skutecznym dotarciu do mężczyzn największym wyzwaniem jest…
Zależy to od wieku, doświadczeń, samego produktu. Mężczyźni to gadżeciarze i lubią
fajne rzeczy, jeśli mają jakieś hobby, wędkarstwo, czy motocykle, chcą mieć
najnowocześniejszy, najlepszy sprzęt. To trochę granie na ich męskim ego. Z drugiej
strony, ważne jest oszczędzanie czasu oraz dobra jakość, która interesuje ich bardziej
niż cena. W kampaniach powinno się też znaleźć trochę żartu, poczucia humoru.
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Wywiad - Anna Wątła
Zakupy to dla mnie…

Anna Wątła

Przyjemność. Kiedy mam gorszy dzień, umilam go sobie właśnie zakupami. Czasem

Project Manager, IAB Polska
Organizatorka „Sabatów” - cyklu imprez integrujących
przedsiębiorcze kobiety
a.watla@iab.org.pl

jest to nowa sukienka, buty czy nawet jakiś drobiazg, który sprawia mi radość
i wynagradza czas spędzony w pracy. W sklepach stacjonarnych bywam
w ostateczności. Nie lubię ogromu ludzi, dla których pobyt w galerii handlowej stał
się formą spędzania wolnego czasu.

Najbardziej kobieca marka to dla mnie…
Mohito - ubrania dla kobiet, ponieważ łączą w sobie elegancję biznesową i swobodę.

Skąd czerpiesz inspirację do zakupów?

Jedną z ostatnich kolekcji zaprojektowała nawet znana modelka Anja Rubik.

Inspiracją do zakupów jest dla mnie oczywiście internet. Jeśli są to zakupy w stylu
odzież lub obuwie, obserwuję różne ciekawe trendy za pomocą Instagram`a. Czerpię

Najbardziej męska marka dla mnie to…

z niego masę inspiracji. Natomiast jeśli chodzi o zakupy typu spożywczego,

Vistula - ta marka kojarzy mi się z mężczyzną pewnym siebie, który jest zadbany,

przeglądam różnego rodzaju fanpage`e z żywnością. Zdarzyło mi się nawet zamawiać

elegancko ubrany i ceni sobie jakość.

produkty z bazarów ze świeżą żywnością za pomocą wiadomości prywatnych na
fanpage`ach.

Jaka kampania reklamowa przemawia do Ciebie najbardziej? Jakiś przykład?
Elementy na jakie zwracasz uwagę?
Najbardziej zapadła mi w pamięć kampania reklamowa wody Contrex. Na placu,
w środku miasta zostały wystawione rowery treningowe. Wzbudzają one
zainteresowanie przechodzących kobiet. Gdy uruchamiają one rowery i zaczynają
wspólnie ćwiczyć, na budynku przed nimi ukazuje się wyświetlany laserowo
mężczyzna, który tańczy, rozbiera się, a na zakończenie show pokazuje, ile kalorii
spaliły podczas wspólnego wysiłku. Reklama zawiera elementy humorystyczne
i zaciekawia.
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Wywiad - Anna Wątła
Co jest najważniejsze w komunikacji do kobiet?

Jakie widzisz ciekawe trendy w komunikacji z uwzględnieniem płci?

Zbudowanie emocjonalnej więzi pomiędzy klientką a marką. Do opisu marki

Otwartą komunikację pomiędzy marką a klientem, co przekłada się na

budowana jest cała ideologia np. marki dla młodych niezależnych i eleganckich

zaangażowanie wobec brandu. Ciekawym trendem jest też personalizacja produktu,

kobiet, czy też marki dla kobiet aktywnych i ceniących sobie wygodę. Niezależnie od

dzięki czemu klient dostaje odpowiedź na swoje oczekiwania. Kobietom pokazuje

tego, czy posiadają rodzinę czy nie, kobiety lubią czuć się piękne i mieć chwilę tylko

się, że zakupy są przyjemnością, a mężczyźni stają się bardziej atrakcyjni poprzez

dla siebie. Najważniejsze w komunikacji jest pokazanie, że dany produkt sprawi im

nowy garnitur, czy auto.

przyjemność lub został stworzony, aby ułatwić im życie.

— Anna Wątła

W skutecznym dotarciu do kobiet największym wyzwaniem jest…
Wybranie odpowiedniego kanału dotarcia dopasowanego pod dany produkt. Miejsce,
w którym będzie reklamowany dany produkt powinno być dostosowane do
zainteresowań odwiedzających go osób. Liczą się unikalne komunikaty.
W skutecznym dotarciu do mężczyzn największym wyzwaniem jest…
W mediach lansuje się nowoczesny styl życia. Mężczyźni są praktyczni, lubią
nowości technologiczne i gadżety, przy czym w przypadku ekskluzywnych
produktów cena nie gra dla nich roli, liczy się pokazanie wysokiej jakości. Mam
wrażenie, że współczesnemu mężczyźnie nie jest już obojętne, w co jest ubrany, jaki
ma zegarek czy telefon. Najważniejsze w dotarciu do nich jest pokazanie
praktyczności i ekskluzywności produktu oraz dostosowanie przekazu do stylu życia
jaki prowadzą w połączeniu z ich zainteresowaniami.
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Wywiad - Monika Mikowska
Zakupy to dla mnie…

Monika Mikowska

Konieczność. Jestem dość pragmatyczna w tym względzie - trzeba mieć co jeść,

Dyrektor zarządzająca mobee dick,
Autorka bloga jestem.mobi

w co się ubierać i miło mieszkać… ;) Przy tym jestem wybredna i nie zadowalam się
bylejakością. Nie znoszę przepłacać. Z drugiej strony, wolę zapłacić więcej, gdy
równocześnie mam poczucie, że kupuję coś unikalnego, lepszego jakościowo, czy
zdrowszego.

Najbardziej kobieca marka to dla mnie…
Piękna i silna Alfa Romeo. Mój wybór tej marki zrozumieją tylko ci, którzy mieli
Czy robiąc zakupy korzystasz z nowoczesnych narzędzi? Jakich?

przyjemność posiadania takiego auta.

Bardzo rzadko chodzę po sklepach (głównie, gdy potrzebuję coś dla wyposażenia
domu). Zakupy w większości realizuję w internecie. Bardzo często kupuję
Najbardziej męska marka dla mnie to…

spontaniczne i takie zakupy potrafię rozpocząć i zakończyć na telefonie. Gdyby już

Sobieski, odkąd w jej reklamie wystąpił najbardziej męski Bruce Willis ;-)

wszędzie można było płacić telefonem - w każdym tradycyjnym punkcie sprzedaży,
w każdym sklepie internetowym… I gdybym wreszcie mogła przestać martwić się

Jaka kampania reklamowa przemawia do Ciebie najbardziej? Jakiś przykład?

posiadaniem gotówki… Ah :)

Elementy na jakie zwracasz uwagę?
Długo myślałam nad odpowiedzią na to pytanie. Nie potrafię wskazać kampanii, którą
tak zapamiętałam. To potwierdza, że żyjemy w świecie komunikacji, w którym marki
się przekrzykują, a i tak niewiele z tego do nas dociera, a tym bardziej zostaje.
Życzyłabym więc sobie więcej spokoju, mniej nachalności, więcej personalizacji.
Konsument najpierw powinien dać marce przyzwolenie, by ta do niego mówiła. A jak
już ma głos, niech mówi konkretnie, nie bełkocze i będzie skupiona na jego
aktualnych potrzebach. Nie „głośniej”, a „mądrzej”, poproszę.
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Wywiad - Monika Mikowska
Skąd czerpiesz inspirację do zakupów?

Jakie widzisz ciekawe trendy w komunikacji z uwzględnieniem płci?

Do zakupów potrzebuję mało inspiracji. A jak już ich faktycznie poszukuję, to znajduję

Nie zauważam takich trendów. Być może jestem na nie nieuwrażliwiona. A być może

je na Instagramie i Pintereście.

kampanie dalej powielają stereotypy… O wiele ciekawszy wydaje mi się za to
kierunek „human centered”, który wraz z zacieraniem się granic między online a

Co jest najważniejsze w komunikacji marek do kobiet?

oﬄine zastępuje podejście „user centered”. Ale to temat do rozważań w innym

Umocnienie ich w dokonywanym wyborze. Potrzebujemy mieć poczucie, że dobrze

raporcie… ;)

wybrałyśmy. Nie ma nic gorszego niż te nieznośne myśli, że można było się

— Monika Mikowska

zdecydować na „ten drugi” produkt, że można było zapłacić mniej, że można było
wstrzymać się z zakupem, zrealizować go w innym miejscu, itd. Kobiety zawsze
znajdą sobie jakieś „ale”, więc strategia komunikacji marki powinna być zaplanowana
na o wiele dłużej niż do momentu zakupu.
W skutecznym dotarciu do kobiet największym wyzwaniem jest…
Zrozumienie ich potrzeb, preferencji i kontekstu, w jakim funkcjonują. Nie od dziś
kobiety w badaniach niemal jednogłośnie deklarują, że marketerzy ich po prostu nie
rozumieją.
W skutecznym dotarciu do mężczyzn największym wyzwaniem jest…
Przyciągnięcie ich uwagi. Mężczyźni przywiązują do zakupów mniejszą wagę niż
kobiety, a i tak najczęściej dokonują ich pod wpływem swoich partnerek. Wydaje się,
że najtrudniejsze jest zatem „przebicie” głosu kobiety.
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Wywiad - Kasia Dworzyńska
& Andrzej Michel
Najbardziej męska marka dla mnie to…

Katarzyna Dworzyńska-Michel
Head of Business, PR Calling
Autorka bloga dworzynska.com

[Andrzej] Hugo Boss, który podkreśla siłę i charakter mężczyzny. Z polskich Bytom.
Z tego samego powodu. Z przyjemnością kupuję odzież obu marek.
[Kasia] Wszystkie marki alkoholowe są męskie. Jeszcze nie widziałam reklamy piwa,

Andrzej Michel

w której bohaterkami byłyby kobiety. Johny Walker, Jack Daniels - czyli mocne

Właściciel, MOBINEA

alkohole dla mocnych mężczyzn.
Jaka kampania reklamowa przemawia do Ciebie najbardziej? Jakiś przykład?
Elementy na jakie zwracasz uwagę?
[Kasia] Raczej nie kupuję pod wpływem reklam, a przynajmniej nie świadomie.
Najbardziej kobieca marka to dla mnie…

Ciężko mi nawet wymienić jakieś konkretne kampanie, gdyż nie oglądam TV,

[Kasia] Pierwsza, która przyszła mi do głowy to Rossmann, bo chyba tam ostatnio

a w internecie kompletnie nie zwracam uwagi na reklamy. Jedyne formy, które do

robię najczęściej zakupy. Rossmann ewidentnie swój przekaz reklamowy kieruje do

mnie przemawiają, to spersonalizowane mailingi, które chętnie otwieram. Ostatnio

kobiet, chociaż w ofercie posiada produkty także dla mężczyzn. Wydaje mi się, że

otrzymuję dość dużo maili z promocjami w Tchibo, w którym uwielbiam kupować.

wszystkie działania marketingowe tej firmy kierowane są głównie do pań. Absolutnie

Na co zwracam uwagę? Na rabaty. Nie lubię przepłacać i kiedy mogę kupić coś

mi to nie przeszkadza, chociaż na miejscu panów robiących zakupy w Rossmannie

taniej, chętnie korzystam z takiej okazji. I jeszcze dodam SMS-y marketingowe.

poczułabym się nieco dziwnie.

Absolutnie nie boję się spamu, ponieważ wiem, jak się przed nim uchronić. Taki SMS
niejednokrotnie był dla mnie impulsem do zakupu.
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Wywiad - Kasia Dworzyńska
& Andrzej Michel

Czy robiąc zakupy korzystasz z nowoczesnych narzędzi? Jakich?
[Andrzej] Oczywiście, że tak. Najczęściej zakupy robię z telefonem w dłoni. Jestem
Zakupy to dla mnie…

typowym „showroomingowcem", chociaż jeśli różnica w cenie jest nieznaczna, to

[Kasia] Czasami obowiązek a czasami przyjemność. Obowiązek, bo przy dwójce

zakupu wolę dokonać w sklepie stacjonarnym. Dotyczy to także produktów, które

dzieci nie można sobie pozwolić na pustą lodówkę, czy brak odpowiednich

ewentualnie miałbym w przyszłości reklamować. Online kupuję głównie sprzęt

kosmetyków. Przyjemność - bo kiedy mam chwilkę chętnie surfuję po internecie

elektroniczny.

i przeglądam strony swoich ulubionych sklepów. Niestety albo stety - nie mam czasu
chodzić po handlowych galeriach. Wolę kupić produkt przez internet i nawet jeśli nie

[Kasia] Chciałam powiedzieć - z internetu ;) A poważnie - zazwyczaj kupuję

spełni moich oczekiwań, po prostu go odesłać niż stać w długich kolejkach, czekać

korzystając z laptopa. Rzadko ze smartfona czy z tabletu. Nie wynika to z mojej

na wolną przymierzalnię, czy po prostu snuć się po wielkich centrach.

niechęci (wręcz przeciwnie!), a bardziej z ograniczeń, które narzucają na nas
właściciele sklepów. Niestety zakupy na urządzeniach mobilnych w dalszym ciągu to

[Andrzej] To zależy co jest ich przedmiotem. Uwielbiam kupować gadżety

jakaś pomyłka. Na palcach jednej ręki mogę policzyć mobilne sklepy, które mają

i elektronikę, chętnie poświęcam na to swój wolny czas, ale zakupy spożywcze to dla

przyjazny interface, gdzie z łatwością można się zalogować, czy dokonać płatności.

mnie zmora. Nigdy nie wiem co gdzie mogę znaleźć, który produkt jest na jakiej

Podziwiam te 24% internatów, którzy kupują mobilnie.

półce..
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Wywiad - Kasia Dworzyńska
& Andrzej Michel
Skąd czerpiesz inspirację do zakupów?

W skutecznym dotarciu do kobiet największym wyzwaniem jest…

[Andrzej] Nie mam jednego miejsca, do którego zaglądam chcąc się zainspirować,

[Kasia] Marka powinna rozwiązywać moje problemy, dawać mi jakąś korzyść,

raczej obserwuję to, co się dzieje wokół mnie i z tego wyciągam wnioski. Nie szukam

w niektórych przypadkach być moim przyjacielem. Zrozumienie kobiety, jej odczuć,

na siłę inspiracji, ale jeśli coś mnie zainteresuje, najczęściej zgłębiam temat

tego, co przeżywa w danym momencie to ogromne wyzwanie dla każdej marki, ale

w internecie.

bez tego nie mam mowy o zbudowaniu wiarygodnego przekazu.

[Kasia] To wszystko zależy od produktów. W kwestii dzieci i produktów dla nich mam kilka ulubionych blogów, które od czasu do czasu odwiedzam. Odzież i buty chętnie zaglądam do instagrama. Książki, żywność - lubię przeglądać serwisy

W skutecznym dotarciu do mężczyzn największym wyzwaniem jest…

internetowe. Często, zanim podejmę decyzje o zakupie, rozmawiam z rodziną

[Andrzej] Wiarygodne podkreślenie wysokiej jakości danego produktu, o ile jest ona

i znajomymi, słucham ich rekomendacji, które - nie ukrywam - są bardzo pomocne.

wysoka oczywiście. W dzisiejszym świecie, w gąszczu przekazów reklamowych,

W niektórych sytuacjach nieoceniony jest Facebook.

markom trudno jest zbudować komunikat, który jednocześnie podkreślałby
największe zalety produktu, z oraz - dla mężczyzny, który jest przecież zazwyczaj

Co jest najważniejsze w komunikacji marek do kobiet?

racjonalny i do zakupów podchodzi zadaniowo, nie brzmiałby jak próba wciśnięcia

[Kasia] Personalizacja przekazu i zrozumienie potrzeb danej grupy docelowej. Inaczej

mu czegoś za wszelką cenę. Umiejętność zbudowania wyważonego w treści

będzie sformułowany przekaz dla kobiet w ciąży, inaczej dla matek, jeszcze inaczej

komunikatu, który byłby wiarygodny - to zdecydowanie największe wyzwanie.

dla kobiet sukcesu, czy babć. Bardzo ważne jest postawienie się w roli reprezentantki
każdej z tych grup. Komunikat powinien być się zbudowany w oparciu o to kim
jestem, co sobą reprezentuję, skąd pochodzę i jakie mam doświadczenie. Co czuję
w danej sytuacji. Tylko wtedy będzie on wiarygodny i tylko wtedy będzie on miał
wpływ na moje decyzje zakupowe.
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Wywiad - Kasia Dworzyńska
& Andrzej Michel
Jakie widzisz ciekawe trendy w komunikacji z uwzględnieniem płci?
[Andrzej] Personalizacja reklam w internecie. Kiedy czegoś szukam widzę content
dopasowany odpowiednio do siebie i swoich potrzeb. To zdecydowanie oszczędza
czas na poszukiwanie produktów, a w konsekwencji skraca czas robienia zakupów.
[Kasia] Promocje mobile z wykorzystaniem geolokalizacji. Mężczyźni będący na
stadionie otrzymują SMS-a marketingowego z prośbą o pobranie aplikacji sportowej
związanej z piłką nożną, a kobiety przechodzące obok Galerii Handlowej podobnego
SMS-a, z kuponem rabatowym do sklepu z odzieżą znajdującego się w pobliskiej
galerii. Takich spersonalizowanych akcji z wykorzystaniem geo będzie coraz więcej.
Na pewno trend rozwinie się wraz z popularyzacją beaconów.
Jak w Waszej rodzinie podejmowane są decyzje odnośnie poważniejszych
zakupów, takich jak samochód, mieszkanie, inwestycje?
[Andrzej] Decyzje o poważniejszych zakupach podejmujemy wspólnie. Aczkolwiek
wybór odpowiednich produktów w ramach tych decyzji - tutaj jest już różnie.
[Kasia] Małe zakupy robimy samodzielnie, aczkolwiek zdarza się, że dzwonimy do
siebie, kiedy jedno z nas jest w sklepie i pytamy - czy nie przydałby się nowy
termometr, czy jakaś zabawka dla dzieci. Duże zakupy tylko wspólnie.

— Kasia Dworzyńska-Michel
— Andrzej Michel
© 2015 Mobile Institute

144

Motoryzacja
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Tu dowiesz się

Jaki jest najpopularniejszy typ samochodu	
  
Jaka jest najpopularniejsza marka wśród kobiet, a jaka wśród
mężczyzn	
  
Jak z wiekiem zmieniają się preferencje użytkowników
samochodów
Kto w gospodarstwie domowym decyduje o zakupie auta
Gdzie konsument szuka porad i informacji o markach
samochodowych
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Prawo jazdy
Zacznijmy od podstaw, czyli uprawnień. Wśród 1369 osób, jakie zbadaliśmy pod
kątem motoryzacji, zdecydowana większość wskazuje, że posiada prawo jazdy.
Dla kobiet ten odsetek wyniósł 62,2%, a dla mężczyzn 74,1%.
To bardzo dużo i bardzo wysoka dynamika wzrostu dla kobiet w ostatnich kilku
latach. Panie coraz chętniej podchodzą do egzaminu na prawo jazdy, a dla tych
najmłodszych, które właśnie wchodzą w wiek uprawniający do egzaminu i posiadania
prawa jazdy, staje się to wręcz - kolokwialnie mówiąc - must be!
Wykres 50: Czy posiadasz prawo jazdy?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N= 1369
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Posiadaczki prawa jazdy
Posiadanie prawa jazdy przez kobiety jest zdecydowanie związane z wiekiem.
Wśród kobiet w grupie wiekowej 35-44 aż 74,2% wskazało, że ma prawo jazdy.
Niewiele mniejszy odsetek pań z uprawnieniami kierowcy znajduje się w grupie
wiekowej 25-34 lata, bo aż 68,2%. W starszych grupach wiekowych wskaźnik
posiadania prawa jazdy to nieco ponad 60%, a w najmłodszej grupie prawie 50%.

Wykres 51: Czy posiadasz prawo jazdy?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety, N=703
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Posiadanie samochodu
Nasycenie samochodami gospodarstw domowych to, według naszego badania,
znacznie ponad 70%. Prawie 75% mężczyzn i 79% kobiet twierdzi, że w ich
gospodarstwie domowym jest przynajmniej jeden samochód.
Zresztą, widzimy to na ulicach naszych miast, gdzie samochody coraz częściej
zawłaszczają nieprzystosowaną do ich natłoku przestrzeń. Dwa auta
na gospodarstwo domowe stają się powoli standardem.
Wykres 52: Czy w Twoim gospodarstwie domowym jest samochód?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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Posiadanie samochodu
Najczęściej samochód jest obecny w gospodarstwach domowych, które posiadają
dzieci, tu tylko 12% wskazuje na brak auta. Najniższy odsetek aut jest
w gospodarstwach domowych singli (przy czym do tej grupy zaliczamy tu panny,
kawalerów, osoby rozwiedzione i owdowiałe).

Wykres 53: Czy w Twoim gospodarstwie domowym jest samochód?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N= 1369
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Prowadzenie auta
Wśród osób posiadających prawo jazdy i samochód w gospodarstwie domowym,
zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najczęściej odpowiadają, że jeżdżą samochodem
bardzo często. Wśród mężczyzn jednak ten wskaźnik jest znacznie wyższy - aż o 13
p.p. Bardzo często samochodem jeździ prawie 55% pań, a 36% sporadycznie.
W ogóle auta nie prowadzi niecałe 10% posiadaczek prawa jazdy.

Wykres 54: Czy Ty jeździsz samochodem?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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9%

25%
36%

68%
55%

kobieta
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nie

Prowadzenie auta przez kobiety
Wśród pań posiadających prawo jazdy, zdecydowanie najczęściej samochodem
jeżdżą te w wieku 35-44 i 25-34 lata. Odpowiednio 72,2% i 57,7% pań w tych
grupach wiekowych wskazało, że samochodem jeździ bardzo często.
W ogóle nie jeździ samochodem tylko 4,1% i 4,8% kobiet w tych grupach
wiekowych. Te dwie grupy warto zatem na pewno brać pod uwagę w komunikacji
marketingowej i sprzedażowej w kategorii Motoryzacja.

Wykres 55: Czy Ty jeździsz samochodem?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety, N=703
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46,0%
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40,7%

kobieta (25-34)
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35,0%
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Prowadzenie auta przez kobiety
Status rodzinny nie przesądza w takim stopniu jak wiek o tym, czy kobieta jeździ
sporadycznie, czy często samochodem. Stosunkowo najczęściej jeżdżą mężatki
nie posiadające jeszcze dzieci (66,1%) ale niewiele niższy wskaźnik częstej jazdy
samochodem uzyskują panie posiadające dzieci znajdujące się w związkach
formalnych lub nieformalnych (odpowiednio 57,1% i 58,8%).

Wykres 56: Czy Ty jeździsz samochodem?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=703
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Posiadany typ samochodu
Sedan bądź limuzyna to najpopularniejszy typ samochodu, zarówno wśród kobiet,

różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o preferowany typ

jak i mężczyzn. Porusza się nim 31,8% kobiet i 42,6% mężczyzn.

samochodu w użyciu. Obalamy zatem niniejszym ten mit.

Następny w kolejności popularności jest kombi. W zasadzie nie ma specjalnych

Wykres 57: Jaki typ samochodu posiadasz?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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kompaktowy

kabriolet

nie wiem

Marka samochodu
Wykres 58: Jakiej marki samochód posiadasz?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369

Najpopularniejszą marką używaną przez panie okazała się marka Renault, następnie
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i Toyota. Jeżeli chodzi zaś o najświeższe samochodowe dane zakupowe -

15%

Opel

na podstawie informacji z PZPM z maja 2015 - Polacy najczęściej kupują nowe auta

12%
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marki Skoda, w tym największe udziały w sprzedaży mają modele Octavia i Fabia.
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Na podium załapał się jeszcze Opel Astra. Czwarte miejsce należy do Toyoty Auris,

8%
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a piąte… znowu do Skody, tym razem modelu Rapid.
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Preferencje kolorystyczne
Na pytanie o preferowany kolor samochodu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni

głównie przez mężczyzn. Kobiety wpisywały jeszcze jako preferowany kolor beżowy,

odpowiadają - srebrny lub czarny. Te dwa kolory są zdecydowanie najbardziej

a panowie grafitowy. Interesujące, że te kolory nie są do końca spójne z kolorem

popularne. W pytaniu respondent mógł wskazać maksymalnie 3 kolory, jednakże

wymarzonego samochodu, o który zapytaliśmy w postaci pytania otwartego. Tam

większość zaznaczała 1, a około 20% zaznaczyło 2 kolory. Wśród kobiet ten

kobiety, jeżeli wspominają o kolorze, wskazują na czerwony lub żółty, a mężczyźni

wskaźnik był nieco wyższy, co wskazuje na wyższą wrażliwość na ten element.

zdecydowanie na czarny. Widać, że przy wyborze koloru auta chyba zwykle praktyka

Z dopisywanych kolorów najczęstszy był zielony ale, co ciekawe, wpisywany był on

bierze jednak górę nad estetyką i marzeniami….

Wykres 59: Jaki kolor samochodu preferujesz?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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Preferencje kolorystyczne
Preferencje kolorystyczne u kobiet zmieniają się nieco z wiekiem. Młode dziewczyny

dla przedziału wiekowego 35-44 sugeruje, że kobiety w tym wieku, w pełni rozwoju

przepadają nad wyraz za kolorem czarnym. Później jego miejsce zaczyna zajmować

kariery, traktują kolor raczej jako wtórny. Wskazuje na to też sumarycznie mniej

praktyczny srebrny. W grupie wiekowej 45-54 widać wyraźnie wzrost

wskazań na jakikolwiek z zaproponowanych przez nas kolorów.

zainteresowania kolorem czerwonym. Znaczny udział odpowiedzi nie wiem

Wykres 60: Jaki kolor samochodu preferujesz?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=703
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Preferencje kolorystyczne
Top kolory samochodowe są zależne od tego, czy kobieta jeździ często

granatowy jako na preferowany, aczkolwiek pozostaje on ciągle w tyle za srebrnym

samochodem, czy sporadycznie lub w ogóle. Panie, które nie jeżdżą, preferują

i czarnym. Im częściej kobieta jeździ samochodem, tym mniej uznaje kolor biały za

zdecydowanie kolor czarny auta, za to wśród kobiet, które jeżdżą często lub

pożądany, prawdopodobnie dzieje się tak przede wszystkim ze względów

sporadycznie, zdecydowanie srebrny to najpopularniejszy kolor. Panie, które

praktycznych.

najbardziej intensywnie użytkują samochód, znacznie częściej wskazują na kolor

Wykres 61: Jaki kolor samochodu preferujesz?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=703
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tak, jeżdżę bardzo często

My precious car
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Tu dowiesz się

Jakie są cechy idealnego samochodu dla kobiet i mężczyzn
jak konsumenci opisują swoje idealne auto
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Idealny samochód
Wykres 62: Jakie cechy pownien posiadać idealny dla Ciebie
samochód?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369

Trzy cechy idealnego samochodu najważniejsze dla kobiet i mężczyzn są takie same.
Są to: bezpieczeństwo, oszczędność, wygoda. Te cechy jednak są znacznie częściej
zaznaczane przez kobiety (ponad 50% wskazań dla każdej z cech), można zatem
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nie wiem

7%
1%
1%

mężczyzna
kobieta

Idealny samochód
Niezależnie od tego, czy kobieta prowadzi samochód czy nie, bezpieczeństwo

Dla jeżdżących autem pań to, czy samochód jest mały, nie stanowi zbytnio o jego

i wygoda są dla niej najważniejsze. Jednocześnie, ekonomiczność zyskuje na wadze

dodatkowej wartości. Cenią za to bardziej oszczędność i to, czy auto jest pakowne.

jeżeli kobieta jeździ samochodem, a nie tylko jest posiadaczem prawa jazdy.

Wykres 63: Jakie cechy pownien posiadać idealny dla Ciebie samochód?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety, N=703
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mały, który zmieści się wszędzie

nowoczesny

dynamiczny

Ideał konsumencki
Zapytani o dokończenie zdania Mój idealny samochód powinien być… konsumenci

rzuca się w oczy, piękny, stylowy, czerwony. Mężczyźni zaś wskazywali najczęściej

wpisywali wiele rozmaitych cech i określeń. Słowa kluczowe, jakie najczęściej

na takie określenia jak: mocny silnik, bezpieczny, wygodny, ekonomiczny, szybki,

pojawiały się wśród kobiet to: bezpieczny, dynamiczny, wygoda, komfort,

sportowy, nowoczesny, aerodynamiczna sylwetka, nie rzuca się w oczy, budzi

niepowtarzalny, zwinny, ekonomiczny, elegancki, zgrabny, duży, mały, robi wrażenie,

respekt, napęd 4x4, czarny, oszczędny, ryk silnika, piękny…
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konsument 1

konsument 4

mój samochód powinien być przede wszystkim bezpieczny i dynamiczny,
abym mogła się w nim czuć jak najbardziej komfortowo, poza tym
powinien mieć charakter i raczej duże gabaryty

musi mi się podobać, być ekonomiczny choć z dobrymi osiągami,
sześciobiegowy z napędem na 4 koła, bezawaryjny

konsument 2

konsument 5

dynamiczny, nowoczesny kształt. Energetyczny kolor, najlepiej czerwony:)
Szybki, ale jednocześnie ekonomiczny. Dobrze wyposażony, podgrzewane
fotele, parktronic, panoramiczny dach, schowki

mocny i dynamiczny. Bezpieczny i pakowny, o ładnej klasycznej linii bez

konsument 3

konsument 6

gdzie mogę dokończyć makijaż, usiąść w wygodnym fotelu, przejrzeć
portale społecznościowe, odpocząć przed dalszą jazdą (i relaksować się
również w jej trakcie ;)). Wymarzony samochód powinien być również
miejscem gdzie mogę dokończyć śniadanie oraz wypić gorącą kawę (nie
martwiąc się gdzie postawić kubek). Mówiąc wprost, dla mnie wymarzony
163
samochód do mój dom na czterech kółkach :)

moim wymarzonym pojazdem jest samochód sportowy. Wyobrażam
sobie, że jest on w kolorze czarnym, a w swoim wyposażeniu ma on
nawigację satelitarną, klimatyzację i czujnik deszczu. Poza tym, nie może
w nim zabraknąć kierownicy wielofunkcyjnej , elektrycznych szyb, a także
komputera pokładowego. Chciałbym, aby fotele były skórzane , najlepiej w
kolorze czarnym. Ważne jest także to, by samochód był sprawny
technicznie i najlepiej bezwypadkowy, gdyż czułbym się wtedy bezpiecznie

udziwnień

Wywiad - Dorota Wellman

Dorota Wellman
Dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa,
Prezenterka, pisarka,
Producentka programów TV i radiowych

Właśnie pojawiła się na rynku najnowsza książka Philipa Zimbardo „Gdzie Ci
mężczyźni” traktująca między innymi o tym, że mężczyźni, szczególnie młodzi,
przechodzą obecnie kryzys i ciężko im się odnaleźć w nowej rzeczywistości -

Jednym z podstawowych założeń jakie mieliśmy w momencie przygotowywania

brak im jasno wytyczonego celu, często wycofują się bez walki, dłużej

się do realizacji badania i raportu Gender Factor było to, że kobiety mają coraz

pozostają na utrzymaniu rodziny, uciekają w bardziej ekscytujące niż codzienne

większą siłę nabywczą i zaczynają dokonywać zakupów w branżach, które były

życie gry, nie podejmują roli ojca czy żywiciela rodziny - jak byś skomentowała

do niedawna uznawane za typowo męskie (motoryzacja, elektronika, alkohole),

to jako mama młodego mężczyzny? Co można zrobić, żeby pomóc odnaleźć się

tymczasem badanie pokazało, że to mężczyźni też dość szybko wkraczają ze

młodym mężczyznom w świecie coraz silniejszych i ambitnych kobiet?

swoim zasobnym portfelem w branże kobiece (kosmetyki, moda, fitness,

Pogonić wszystkie nadopiekuńcze mamuśki. To one tworzą synków galaretowatych

gotowanie)… Co o tym myślisz? Jak byś to skomentowała?

i bezwolnych, bo wszystko zrobią za nich. Dawać synom samodzielność, stawiać

To znak zmian obyczajowych. Nie ma już ścisłego podziału na konsumpcyjny świat

wymagania, dedykować obowiązki. Traktować po partnersku. Uczyć

męski i kobiecy. Same decydujemy o tym , co chcemy kupić, jak będziemy z tego

odpowiedzialności, zarabiania i… gotowania.

korzystać. Przecież to ja wiem lepiej, jaki laptop sprawdzi się w mojej pracy. Jaki
samochód będzie dla mnie najwygodniejszy. Mogę zapytać męża o sprawy
techniczne, ale zdecyduję sama. Zadecyduję o ważnych zakupach i zakupach typu
szminka. I kupię to za swoje pieniądze.
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Wywiad - Dorota Wellman

Była Pani, obok Kasi Bujakiewicz, twarzą akcji Skody skierowanej do kobiet -

Jakie powinno być według Ciebie auto współczesnej kobiety?

Kobiece Jazdy. Jak Pani wspomina to przedsięwzięcie? Jak w Pani odczuciu

Auto powinno być niezawodne, wygodne, nowoczesne, ale proste w obsłudze,

zostało odebrane przez kobiety - kierowców? Czy kobiety stanowiły większość

pakowne, z dobrymi rozwiązaniami ułatwiającymi życie, estetyczne. Czyli Skoda Yeti!

widzów programu czy publiczność była zróżnicowana?

Moja Yetusia.

Kobiece jazdy były świetne, taki mini serial motoryzacyjny. Ewenement reklamowy
i edukacyjny przygotowany z marką Skoda. Byłam pasażerem, bo dopiero robiłam
prawo jazdy. Kasia moim osobistym kierowcą. Oglądała nas mieszana publiczność.
Czasami denerwowałyśmy mężczyzn, czasami dostawało się i kobietom. Miałyśmy
bawić i uczyć . Moim zdaniem wypełniłyśmy to zadanie.
Jakimi kierowcami są według Pani kobiety?
Kobiety są dobrymi kierowcami. Ostrożnymi, spokojnymi (nie robią awantur na
drodze, rzadko rzucają mięsem, chyba, że pod nosem). Czasami wkurza mnie, że nie
przepuszczają pieszych na pasach, a tego bym się po nich spodziewała. I parkują
eksperymentalnie.
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Zakup auta
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Z tego rozdziału dowiesz się

czy kobiety kupują auta
jakie elementy wyposażenia są dla nas ważne
na jakie elementy przy zakupie zwracają uwagę kobiety
i mężczyźni	
  	
  
Gdzie kupujemy nasze samochody
ile zajmuje nam decyzja zakupowa
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Decyzyjność zakupowa
Na pytanie o to, kto w gospodarstwie domowym podejmuje decyzje dotyczące

model zakupowy dotyczy prawie 23% mężczyzn i tylko 8% kobiet. Jeżeli już radzimy

zakupu auta, przedstawiciele obu płci najczęściej odpowiadają, że jest to decyzja

się innych, to dla kobiet głównie będą to rodzice i osoby mające doświadczenie

wspólna partnerów lub współmałżonków. Na taki model wskazało 33,7% kobiet

w zakupie samochodu. Z porad internetowych skorzysta 4,6% mężczyzn i 2,1%

i 31,6% mężczyzn. Na podstawie odpowiedzi konsumentów widać też, że mężczyźni

kobiet.

znacznie częściej podejmują decyzję o zakupie samochodu samodzielnie - taki

Wykres 64: Kto decyduje o zakupie samochodu?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N= 1369
32%

ja, wspólnie z partnerem lub partnerką

34%
11%

rodzice

16%
15%

ja, konsultując się z osobami mającymi doświadczenie w zakupie samochodu

14%
4%

partner lub partnerka

13%
23%

ja, samodzielnie

8%
5%

ja, z pomocą porad internetowych odnośnie kupna samochodu

2%
11%

jeszcze nikt nie podejmował takiej decyzji

13%

0%
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4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

40%

Decyzyjność zakupowa
Panie, które wskazały, że nie podejmują samodzielnie decyzji o zakupie auta
(58% kobiet), zapytane o to, czy biorą udział w samym procesie decyzyjnym,
np. konsultując wybory partnera, czy pomagając wyszukiwać informacje,
potwierdzają, że tak. 60% pań wskazało, że bierze udział w procesie decyzyjnym
dotyczącym kupna samochodu. Wynika z tego, że 75,8% kobiet jest w jakiś sposób

Wykres 65: Czy bierzesz udział w podejmowaniu
decyzji zakupowej, np. doradzając, konsultując?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety,
N=442

związane z procesem wyboru i kupna auta.

39%

61%
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Źródła & konsultacje

Tabela 6: Najważniejsze źródła informacji zakupowej
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
Okazuje się, że zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, najbardziej zaufanym źródłem
informacji o potencjalnych autach do kupienia są znajomi. Następne w kolejności są
dla kobiet komisy, a dla panów dealerzy lub strony internetowe dealerów. Panowie

1

komisom raczej nie ufają, uszeregowali je dopiero na 5-tym miejscu. Przedstawiciele
obu płci najmniej ufają ogłoszeniom w prasie lokalnej, jak i okazyjnym ogłoszeniom

2

kobieta

mężczyzna

znajomi

znajomi

komisy lub strony internetowe komisów dealerzy lub strony internetowe dealerów

zamieszczanym na samochodach.
3

dedykowane zagraniczne serwisy
internetowe

dedykowane zagraniczne serwisy
internetowe

4

dealerzy lub strony internetowe
dealerów

serwisy ogłoszeniowe np. Allegro,
OtoMoto

5

serwisy ogłoszeniowe np. Allegro,
OtoMoto

komisy lub strony internetowe komisów

6

okazyjne ogłoszenie zamieszczone na
samochodzie

prasa lokalna

prasa lokalna

okazyjne ogłoszenie zamieszczone na
samochodzie

7

170
© 2015 Mobile Institute

Opinie o zakupach
Zapytaliśmy kobiety i mężczyzn, co sądzą o pewnych obiegowych opiniach

sami. Tego zdania jest znacznie więcej kobiet. Kobiety mają wyższy wskaźnik

dotyczących zachowań zakupowych obu płci. Generalnie z większością opinii,

traktowania samochodu czysto pragmatycznie - jako środka umożliwiającego

zarówno kobiety jak i mężczyźni, zgadzają się w znacznym stopniu - średnio 4,2

wykonywanie codziennych obowiązków. Przedstawiciele obu płci w zasadzie doszli

w skali 1-6. Mężczyźni mają nieco większą potrzebę, żeby zakupiony samochód

do wniosku, że kobiety i mężczyźni zwracają uwagę na zupełnie inne elementy

wyrażał ich charakter. Uznają też w większym stopniu niż kobiety, że zakup

podczas wyboru auta, tymczasem, jak wynika z naszych danych, nie jest to prawda.

samochodu jest ekscytujący (wskaźnik 4,06 vs 3,86 dla kobiet). Znacznie rzadziej
natomiast uważają, że kobiety podchodzą do zakupu samochodu rozważniej niż oni

Wykres 66: W jakim stopniu zgadzasz się? Zaznacz w skali 1-6
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
mężczyzna
kobieta

3,39

kobiety zwykle rozważniej niż mężczyźni podchodzą do wyboru i zakupu samochodu

3,99
4,06

zakup samochodu jest ekscytujący

3,86
4,42

mężczyźni poczas zakupu samochodu zwracają uwagę na zupełnie inne elementy oferty niż kobiety

4,53
3,9

kobiety traktują samochód pragmatycznie, jako środek umożliwiający wykonywanie codziennych obowiązków

4,14
3,73

kobiety bardziej impulsywnie podchodzą do wyboru i kupna samochodu

3,44
3,92

samochód, który kupuję musi mieć "charakter", musi mnie wyrażać

3,78
3,0
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3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

Skąd zakup
Najczęściej Polacy wskazują, że kupują samochód używany od właściciela lub

Odpowiada tak 30,5% pań. Dla mężczyzn, druga co do popularności opcja,

z komisu w Polsce. Robi tak 38,9% mężczyzn i 36,4% kobiet podejmujących decyzje

to natomiast kupno nowego samochodu z salonu. Tutaj mamy dużą różnicę wskazań

o zakupie. Dla kobiet, druga co do popularności metoda zakupu, to sprowadzenie

między kobietami a mężczyznami - tylko 27,7% pań twierdzi, że kupuje samochód

używanego samochodu z zagranicy.

nowy w salonie, tymczasem dotyczy to aż 35,2% panów.

Wykres 67: Gdzie zwykle kupujesz samochód?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internaucikupujący samochód, N=1297
39%

używany zakupiony od właściciela lub w komisie w Polsce
36%

24%

używany sprowadzony z zagranicy
31%

35%

nowy z salonu
27%

19%

używany z salonu
27%

7%

nie wiem

mężczyzna
kobieta

7%

0%
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Elementy wyposażenia
Średnio kobiety i mężczyźni wskazują ponad 4 elementy wyposażenia, na które

przywiązują znacznie większą wagę. Dla kobiet takimi elementami są organizacja

zwracają uwagę przy zakupie samochodu. Top 5 jest taki sam dla obu płci:

schowków, miejsce na kubek i system Isofix. Dla mężczyzn zdecydowanie - kontrola

wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczne lusterka

trakcji, autoalarm oraz nawigacja.

i czujniki parkowania. Są jednak elementy, do których kobiety lub mężczyźni

Wykres 68: Na jakie elementy wyposażenia zwracasz uwagę przy zakupie?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci kupujący samochód, N=1297
63%

wspomaganie kierownicy

66%
65%

klimatyzacja
41%

elektryczne szyby
34%

elektryczne lusterka

47%

40%

37%
37%

czujniki parkowania
autoalarm

33%

38%

30%
30%

system audio
nawigacja lub GPS

22%

kontrola trakcji

26%
38%

20%
8%

organizacja schowków

18%

7%

miejsce na kubek

16%

ogrzewane fotele

15%

18%

13%
14%

elektryczna regulacja foteli
7%

system Isofix
elektryczny hamulec ręczny

8%

0%
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Sprawdzane elementy
W odpowiedzi na pytanie, jakie elementy sprawdzamy podczas kupna samochodu,
kobiety zaznaczały średnio 3,2, a mężczyźni 2,9 elementów. Zdecydowanie
najpopularniejszym jest przebieg, a dalej dokumentacja serwisowa oraz stan lakieru
i karoserii samochodu. Jedyny element, który kobiety sprawdzają rzadziej niż
mężczyźni, to stan sprzęgła. Wygląda zatem na to, że kobiety dokonują wyboru
samochodu, co najmniej tak samo uważnie, jak mężczyźni.

Wykres 68: Jakie elementy zwykle sprawdzasz przy zakupie samochodu?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci kupujący samochód, N=1297
66%

przebieg

78%
62%

dokumentacja serwisowa

71%
67%

stan lakieru i karoserii

67%
41%

zgodność wyposażenia z ogłoszeniem

46%
31%

czystość wnętrza

38%
31%

sprzęgło

26%

0%
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Długość decyzji
Kobiety znacznie dłużej podejmują decyzję o zakupie samochodu. 30,6% wskazało,
że zajmuje im to ponad 3 miesiące, tak długi czas dotyczy tylko 19,2% panów.
Największy odsetek mężczyzn długość procesu decyzyjnego szacuje na 1-4
tygodnie, a największy procent kobiet na 1-3 miesiące.

Wykres 69: Jak długo podejmujesz decyzje o kupnie samochodu?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci kupujący samochód, N=1297
6,2%
4,9%

5,8%
12,5%

24%

35%

35%

28%

nie wiem
poniżej tygodnia
1-4 tygodnie
1-3 miesiące
ponad 3 miesiące

31%
19%

kobieta
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mężczyzna

Jazda próbna
Mężczyźni w znacznie większym stopniu korzystają z opcji jazdy próbnej przed
zakupem samochodu. Nie jest to efekt tego, że mężczyźni częściej kupują auta w
salonie, ponieważ pytanie zostało zadane tylko tym mężczyznom i kobietom, którzy
kupują auta używane bądź nowe z salonu. Wygląda zatem na to, że panie po prostu
rzadziej korzystają z tej opcji. Co o tym przesądza? Być może to, że część kobiet,
spotykając się od czasu do czasu z komentarzami mężczyzn-kierowców nie jest
przekonana o swoich umiejętnościach jako kierowcy? Być może kobieta musi na
Wykres 70: Czy zdarzyło Ci się skorzystać z jazdy próbnej?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci kupujący auto w salonie, N=137

spokojnie przekonać się do samochodu? A może jazda próbna w towarzystwie innej
kobiety byłaby ciekawym rozwiązaniem? No nic, spekulacje i domysły i pomysły
zostawiamy tym razem Wam :)

22%
45%

78%
55%

kobieta
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Konfigurator
Zarówno ponad 60% kobiet, jak i mężczyzn, zdarzyło się korzystać w procesie
wyboru samochodu z narzędzia typu konfigurator modelu danej marki, czyli z serwisu
umożliwiającego indywidualny dobór poszczególnych elementów wyposażenia
samochodu i poznanie ceny skonfigurowanego egzemplarza.
Dla mężczyzn ten wskaźnik jest nieco większy - o 4 p.p. Wygląda zatem na to, że jest
to dosyć ważne narzędzie. Skorzystanie z tego typu narzędzia w takim samym
stopniu wskazały zarówno osoby kupujące samochód używany za granicą, jak

Wykres 71: Czy zdarzyło Ci się skorzystać z konfiguratora modeluj?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci kupujący samochód, N=1297

i używany lub nowy w salonie. Jedynie osoby kupujące samochód używany w Polsce
od właściciela lub z komisu znacznie rzadziej korzystają z tego typu narzędzi - tylko
45% wskazało, że kiedykolwiek skorzystało z konfiguratora.

35%

40%

65%

61%

kobieta
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Auto kobiece
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Z tego rozdziału dowiesz się

Jakie cechy powinno mieć kobiece auto
Co mężczyźni myślą o kobiecych autach
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Kobiece cechy auta
Kobiety i mężczyźni wskazują średnio nieco ponad 3 cechy kobiecego samochodu

liczba ich wskazań na te 3 elementy jest średnio o 10 p.p. wyższa niż u mężczyzn.

i, co więcej, są zgodni co do 3 najważniejszych elementów na tej liście.

Dalsze cechy nie są już tak spójne. Panie stawiają na: zadbany, ekologiczny

Są to następujące charakterystyki: bezpieczny, wygodny, oszczędny i ekonomiczny.

i pakowny. Panowie typują takie cechy takie jak modny czy mały, które dla kobiet

Widać jednakże, że panie są bardziej zdecydowane w tym względzie, to znaczy

zdają się nie mieć tak wielkiego znaczenia.

Wykres 72: Samochód współczesnej kobiety jest…
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
47%

bezpieczny
40%

wygodny

54%
42%

oszczędny i ekonomiczny

52%

34%
34%

zadbany
27%
28%

ekologiczny
20%

pakowny
modny

26%
34%

21%
18%

o dynamicznej sylwetce
15%

dynamiczny
mały

20%

19%
29%

16%
5%

z dużym, mocnym silnikiem

9%
7%

duży

8%
8%
8%

sportowy
4%
3%

tuningowany

mężczyzna
kobieta

1%
1%

nie wiem
0%

5%

10%

15%
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Kobiece cechy auta
Kobiety, niezależnie od wieku, wskazują 3 topowe cechy auta współczesnej kobiety.

a panie w wieku 25-34 i 35-44 lata - ekologię. Korzystając w komunikacji z tych

Są to wygoda, bezpieczeństwo i ekonomiczność / oszczędność. Prawie wszystkie

dwóch ostatnich elementów, należy już zatem uważać na wiek targetowanej grupy

grupy wiekowe (oprócz najstarszej) wskazały też, że taki samochód

docelowej. W żadnej grupie wiekowej cechy takie jak modny, czy mały, nie znalazły

(wbrew obiegowym męskim opiniom) jest zadbany.

się w czołówce wskazań.

Panie w wieku 15-24 oraz 45-54 lata dodają do listy top 5 także pakowność,

Wykres 73: Samochód współczesnej kobiety jest…
Źródło: badanie Gender Factor Moto,kobiety, N=703
70%
60%
wygodny
bezpieczny 50%
oszczędny i ekonomiczny

40%
zadbany
pakowny

30%

ekologiczny 20%
dynamiczny 10%

0%
kobieta (16-24)

kobieta (25-34)

kobieta (35-44)
181

© 2015 Mobile Institute

kobieta (45-54)

kobieta (55-64)
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Kobiece cechy auta
W zależności od tego, czy kobieta prowadzi samochód często, czy sporadycznie lub

znaczenie ma to, że samochód jest dynamiczny - ten element został wskazany na

wcale, ma nieco inną opinię na temat tego jakie cechy powinien mieć samochód

4-tym miejscu, a powiązany z nim element dynamicznej sylwetki na 6-tym. Natomiast

współczesnej kobiety. Można pokusić się o stwierdzenie, że te wskazania dla grupy

elementy takie jak: z dużym silnikiem, sportowy, tuningowany nie przemawiają nawet

nie jeżdżących i sporadycznie jeżdżących samochodem pań są dosyć podobne.

do tej grupy pań, którą można określać jako auto-hard-users. Wydaje się natomiast,

Wysoko znalazła się tam, oprócz wygody, bezpieczeństwa i oszczędności, też cecha

że dynamika łączy się dla nich nieodzownie z bezpieczeństwem, a nie brawurową

- modny i mały - były to odpowiednio miejsca 6 i 7 dla kobiet w tych grupach.

jazdą, dlatego jej wskazania są tak wysokie.

Natomiast dla kobiet jeżdżących samochodem bardzo często dużo większe

Wykres 74: Samochód współczesnej kobiety jest…
Źródło: badanie Gender Factor Moto,kobiety, N=703
70%

61%
58%
53%

57%

60%

bezpieczny
wygodny
oszczędny i ekonomiczny
zadbany
dynamiczny
ekologiczny

58%

52%

50%

48%

40%
35%

35%

35%

34%

30%

29%

32%

24%

18%

15%

14%

0%

nie, nie jeżdżę

tak, jeżdżę sporadycznie
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Komunikacja w motoryzacji
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Z tego rozdziału dowiesz się

Co najbardziej działa kobiety w komunikacji marek
samochodowych
Jak odbierane są przez kobiety reklamy samochodów
Czym powinna się charakteryzować dobra i przekonująca
reklama samochodu
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Typy komunikacji
Jeżeli chodzi o preferowaną formę komunikacji aut, zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
mają w zasadzie bardzo podobne preferencje. Jako te, które najbardziej na nich
oddziałują, obie grupy wskazały informacje o testach bezpieczeństwa
i wytrzymałości, wypowiedź eksperta i informacje o promocji. Jednym słowem…
konkret. Dobrze działają także komunikaty marek w mediach społecznościowych,
choć jak wynika z naszego badania (patrz: Śledzenie marek, strona 190), tylko ok 1/4
internautów śledzi marki samochodowe w social media.

Tabela 7: Preferowane formy komunikacji marek samochodowych
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
stwierdzenie

kobieta

mężczyzna

informacja o tym, jaki model samochodu wypada najlepiej w testach bezpieczeństwa, wytrzymałości, komfortu jazdy…

4,38

4,21

pozytywna wypowiedź eksperta o danym modelu samochodu np. Krzysztofa Hołowczyca

3,72

3,58

informacja o nowej atrakcyjnej promocji danego modelu samochodu

3,62

3,69

informacja w serwisie społecznościowym od marki samochodowej o nowym, ciekawym modelu

3,57

3,45

wspieranie przez markę samochodową wartości, które cenię i akcji społecznie pozytywnych

3,49

3,32

rekomendacja ciekawego modelu samochodu na blogu, który czytam bądź wideoblogu, który oglądam

3,25

3,23

informacja od znajomego w serwisie społecznościowym jakim nowym samochodem jeździ i co o nim myśli

3,17

3,22

fakt używania danego modelu samochodu przez osobę, którą cenię np. bohatera lub bohaterkę mojego ulubionego serialu, co pozwala mi
poznać dobrze walory tego samochodu

2,98

2,99
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Odczucia wobec reklam
Najczęściej podczas oglądania reklam samochodów odczuwamy zainteresowanie.
Dotyczy to w zasadzie w takim samym stopniu kobiet jak i mężczyzn. Generalnie
kobiety odczuwają różne emocje w nieco większym stopniu niż mężczyźni. Niestety,
jak widać, są to zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Irytację odczuwa
np. aż 15,2% kobiet i 11,5% panów.

Wykres 75: Co najczęściej odczuwasz podczas reklam samochodów?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
22%

zainteresowanie, bo reklama jest dobrze zrealizowana, robi wrażenie

25%

16%

dobry humor, śmieję się

16%

20%

zaciekawienie, bo reklama pokazuje interesujące informacje

15%

15%

irytację, bo reklama mi się nie podoba

12%

7%

ekscytację, bo reklama jest świetna

7%

19%

żadne z powyższych

25%

0%
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Dobra reklama
Skuteczna reklama, według naszych respondentów, to przede wszystkim taka, która

kobieta za kierownicą z pewnością przykuje uwagę męską - 20,8% wskazań. Panie

koncentruje się na dynamice jazdy i tym, jak auto radzi sobie na drodze.

są mniej wrażliwe na tym punkcie - tylko 12,3% wskazań na przystojnego mężczyznę

Odpowiedziało tak 46,2% kobiet i 44,2% mężczyzn. Niezależnie od płci, respondenci

za kierownicą jako nieodzowny element skutecznej reklamy. Co ciekawe, panie

wskazywali średnio 2 typy preferowanego kontentu reklamowego, dlatego warto

preferują reklamy pokazujące panów, a panowie na odwrót. Być może reklamując

zwrócić uwagę jeszcze choćby na 2 kolejne, czyli pokazanie auta w czasie jazdy

samochód dla kobiet, warto zatem, żeby pokazać w nim za kierownicą jednak

miejskiej i pokazanie rodziny korzystającej z auta. Z pozyskanych informacji wynika,

mężczyznę, np. ze stwierdzeniem, że mężczyzna też chętnie jeździłby tym

że niekoniecznie wykorzystanie znanej osoby w reklamie auta może się opłacać,

samochodem. Kto wie, czy nie byłby to skuteczny zabieg.

respondenci raczej nie zwracają specjalnej uwagi na ten element. Natomiast piękna

Wykres 76: Skuteczna reklama powinna wg Ciebie…
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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Dobra reklama
Wykres 77: Skuteczna reklama powinna wg Ciebie…
Źródło: badanie Gender Factor Moto,kobiety, N=703

W zależności od wieku, kobiety trochę inaczej postrzegają reklamy. Dwa
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Dobra reklama
Wykres 78: Skuteczna reklama powinna wg Ciebie…
Źródło: badanie Gender Factor Moto,kobiety, N=703

Kobiety będące w związku małżeńskim i nie posiadające dzieci mają najmniej
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wyraźne opinie odnośnie tego, jak powinna wyglądać skuteczna reklama samochodu.
Jest to jednak, o dziwo, jedyna grupa, dla której najważniejsze jest aby reklama
pokazywała rodzinę korzystającą z auta. Ta grupa wyraźnie preferuje też w reklamie
nieformalnych zacznie bardziej podobają się piękne kobiety za kierownicą niż
przystojni mężczyźni. To grupa unikalna pod tym względem i jest to zapewne efekt
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Dobra reklama
Kobiety, które jeżdżą samochodem mają znacznie bardziej sprecyzowane wymagania
wobec reklam aut. Dużo rzadziej zaznaczały opcję nie wiem. Dwa topowe elementy,
czyli pokazanie auta w czasie jazdy miejskiej i pokazywanie jak auto radzi sobie na
drodze, nie zależą jednak od tego, czy i jak często kobieta jeździ samochodem.
Warto natomiast zaznaczyć, że dynamika zyskuje bardzo na znaczeniu wśród pań
jeżdżących samochodem. Pokazanie jazdy miejskiej ma za to największy wpływ na
kobiety jeżdżące autem rzadko.
Wykres 79: Skuteczna reklama powinna wg Ciebie…
Źródło: badanie Gender Factor Moto,kobiety, N=703
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Śledzenie marek
Marki samochodowe w mediach społecznościowych śledzi niezbyt duży odsetek
osób w stosunku do innych branż i generalnie w większości są to panowie. Dla nich
ten wskaźnik to 32,1% i tym samym o 10 p.p. więcej niż w przypadku kobiet.

Wykres 80: Czy śledzisz marki samochodowe w social media?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, internauci, N=1369
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Śledzenie marek
Śledzenie marek samochodowych w mediach społecznościowych przez kobiety nie
zależy w dużym stopniu od wieku, kształtuje się podobnie we wszystkich grupach,
wynosząc nieco ponad 20%. Jest to informacja kontrastująca z fascynacją mediami
społecznościowymi, szczególnie wśród młodych internautek. Być może marki
samochodowe nie znalazły jeszcze odpowiedniego języka komunikacji w social
media do kobiet, ale mamy nadzieję, że wkrótce będzie można zaobserwować na
rynku przełom w tej kwestii. Być może dobrym pomysłem jest obecność w mediach
Wykres 81: Czy śledzisz marki samochodowe w social media?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety, N=703

społecznościowych nie tylko marki, ale i konkretnych modeli samochodów
kierowanych do pań?
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Śledzenie marek
Podobnie, śledzenie marek samochodowych przez kobiety, nie zależy też od tego czy
i jak często kobieta jeździ samochodem. Wskaźnik śledzenia jest jedynie istotnie
niższy dla pań nie posiadających prawa jazdy. Być może jest tu duży potencjał do
zagospodarowania przez marki samochodowe, które zdecydują się na komunikację
dedykowaną do pań i niestandardową, na przykład traktującą o bezpieczeństwie
i innych cechach danego modelu samochodu, a być może jeszcze lepiej informującą
o szkoleniach bezpiecznej jazdy dedykowanych dla pań posiadających daną markę
Wykres 82: Czy śledzisz marki samochodowe w social media?
Źródło: badanie Gender Factor Moto, kobiety, N=703

samochodu? Kreatywność na pewno będzie tu sprzymierzeńcem pioniera.
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o Mobile Institute
Mobile Institute to nowoczesna
agencja badawcza, a dla klientów
jakościowa icenowa rewolucja.
Chcemy umożliwić firmom prowadzenie mądrego biznesu opartego o wiedzę
rynkową. #zmieniamyrynekbadań

• W projektach badawczych wykorzystujemy na niespotykaną dotąd skalę
urządzenia i technologie mobilne. Dzięki temu jesteśmy tam gdzie współcześni
konsumenci.

• Prowadzimy monitoring opinii klientów w punktach sprzedaży, podczas eventów,
na stronach www, w aplikacjach mobilnych… i wszędzie tam gdzie chcesz.
Dlatego dostarczamy Ci opinie konsumenckie niezależnie w jakim kanale się
komunikujesz czy sprzedajesz. Wejdź na mobileinstitute.eu i zobacz nasze
dedykowane produkty dla sklepów, hoteli i restauracji

• Nasze ankiety są wielofunkcyjne. Z ich pomocą łatwo przeprowadzisz promocję,
konkurs lub quiz dla konsumentów. Nasze ankiety są też responsywne,
dostosowane do urządzeń mobilnych i po prostu ładne #userfriendly

• Wyniki masz zawsze pod ręką w naszym panelu raportowym online dostępnym
24/7 #ktoczytaniebłądzi
© 2015 Mobile Institute

194

o Beauty Management

Jesteśmy blisko kobiet i działamy z myślą
o nich.
Wspieramy marki w dotarciu do tej najbardziej wpływowej grupy konsumentów.
Pomagamy markom prowadzić aktywny dialog z kobietami ze zrozumieniem ich
potrzeb i pragnień. Z nami Twoja marka stanie się widoczna dla kobiet.
Kibicujemy kobietom, które z sukcesem pną się po szczeblach kariery i rozwijają
swoje kompetencje, stając się wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach. Z
fascynacją podejmujemy współpracę w zakresie Personal PR i budujemy ekspercki
wizerunek w mediach i w otoczeniu biznesowym. Traktujemy naszą pracę jak misję.
Dziś brakuje Polek, które w roli ekspertów pojawiają się w mediach, na konferencjach
branżowych i w biznesowych przedsięwzięciach. Jesteśmy od tego, żeby to
zmieniać.
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o Glossy Media

Wiemy jak mówić do kobiet w sieci.

Glossy Media jest pierwszą w Polsce siecią reklamy internetowej, którą wyróżniają
działania skoncentrowane wyłącznie na targecie KOBIETA.
Docieramy z przekazem reklamowym do konkretnych grup internautek
z uwzględnieniem ich odmiennych, indywidualnych cech - zainteresowań, trybu życia
czy wieku.
Kobiety, jako grupa, stanowią już ponad połowę użytkowników internetu w Polsce,
a dodatkowo podejmują większość decyzji zakupowych, są szczególnie atrakcyjnym
targetem dla reklamodawców.
Nasza sieć pracuje z największymi domami mediowymi oraz klientami
bezpośrednimi. Glossy Media jest częścią spółki mediowej Agora SA posiadającej
zespoły sprzedażowe w 19 największych miastach Polski, przez co docieramy też
do szerokiego grona reklamodawców lokalnych.
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