
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKETINGOWYCH 
 

Agencja 

reklamowa 

Firma usługowa zajmująca się obsługą klientów w zakresie reklamy. Jej działalność polega na 

planowaniu i realizacji kampanii reklamowych za pomocą różnych mediów, środków i nośników 

Agent Niezależny pośrednik handlowy (osoba lub instytucja) zobowiązany umową do negocjowania 

warunków i przeprowadzania transakcji w imieniu oraz na rachunek innych podmiotów 

Analiza korelacji Rodzaj analizy statystycznej, której celem jest wykrycie i zmierzenie zależności pomiędzy 

badanymi cechami 

Analiza portfolio Metoda analizy oferty asortymentowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia pozycji 

poszczególnych produktów na rynku 

Analiza 

statystyczna 

Wszystkie czynności związane z wykorzystaniem statystyki w zakresie obliczeń i prezentacji 

wyników badania marketingowego 

Analiza 

strategiczna 

Zbiór metod badania i oceny otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego mocnych i słabych stron 

umożliwiających wykorzystywanie pojawiających się szans i unikanie zagrożeń oraz efektywne 

wykorzystywanie zasobów 

Analiza SWOT Metoda analizy strategicznej polegająca na ocenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz 

szans i zagrożeń płynących z jego otoczenia 

Ankieta Metoda pomiaru pierwotnego polegająca na samodzielnym udzieleniu pisemnych odpowiedzi 

przez respondentów 

Asortyment 

(produkt-mix) 

Zestaw produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo 

Audyt 

marketingowy 

Wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie realizacji celów, strategii i działań 
marketingowych przedsiębiorstwa 

Aukcja 

internetowa 

 

Badania 

marketingowe 

Zbiór technik i zasad systematycznego i obiektywnego projektowania, zbierania, analizowania i 

prezentowania danych związanych z sytuacją rynkową i służących podejmowaniu decyzji 

marketingowych 

Badania panelowe Rodzaj badań marketingowych przeprowadzanych na stałej grupie respondentów 

Badania rynku Część badań marketingowych, które dotyczą struktury i rozwoju systemu rynkowego: podaży, 

popytu i cen. 

Badanie 

statystyczne 

Zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji 

charakteryzujących daną zbiorowość 
Benchmarking Wykorzystywanie doświadczeń i wzorów postępowania zaczerpniętych z innych firm 

Brief Zapytanie ofertowe skierowane przez klienta do agencji badawczej 

Cause related 

marketing 

Działalność marketingowa polegająca na wspieraniu istotnych społecznie spraw w sposób 

umożliwiający jednocześnie zwiększanie własnego zysku. Z reguły przybiera formę przeznaczania 

części ceny produktu na wsparcie akcji społecznych 

Cecha ciągła Cecha, która może przyjmować dowolne wartości z danego przedziału liczbowego, tzn. wartości 

tych jest nieskończenie wiele i można je podawać z dowolną dokładnością 
Cecha mierzalna 

(ilościowa, 

wymierna) 

Cecha, którą można wyrazić za pomocą liczb i która jest podawana w odpowiednich jednostkach 

miary 

Cecha 

niemierzalna 

(jakościowa, 

niewymierna) 

Cecha, której nie można bezpośrednio zmierzyć, a jedynie można stwierdzić, czy konkretny 

wariant cechy występuje, czy też nie 

Cecha quasi-

ciągła 

Cecha skokowa, która może przyjmować bardzo dużą, nieograniczoną liczbę wariantów 

Cecha skokowa Cecha, której warianty przyjmują skończoną liczbę wartości z określonego przedziału, które 

można wyrazić tylko liczbami naturalnymi 

Cecha stała Właściwość o wartości takiej samej w przypadku wszystkich jednostek danej zbiorowości 

Cecha 

statystyczna 

Cecha poddawana badaniu i stanowiąca kryterium podziału umożliwiające wykrycie określonej 

prawidłowości w zbiorowości 

Cecha zmienna Właściwość różniąca poszczególne jednostki zbiorowości 

Cena Suma pieniędzy, jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu. W 

połączeniu z wielkością zrealizowanej sprzedaży decyduje o przychodach przedsiębiorstwa, a tym 

samym o jego zysku 



Cena postulowana Suma pieniędzy, za którą oferujący produkt jest gotów go sprzedać 
Cena transakcyjna Suma pieniędzy, za którą faktycznie dokonano wymiany 

Customer 

relationship 

management 

(CRM) 

Koncepcja marketingowa polegająca na zarządzaniu relacjami z klientami. Opiera się na 

traktowaniu klienta jako partnera w interesach 

Cykl życia 

produktu 

Okres, w którym produkt znajduje się na rynku 

Decyzje 

impulsywne 

Rodzaj decyzji podejmowanych przez nabywców indywidualnych związanych z produktami, 

których zakup nie jest wcześniej planowany przez konsumenta. Decyzje te podejmowane są 
najczęściej bezpośrednio w punkcie sprzedaży 

Decyzje 

nawykowe 

Rodzaj decyzji podejmowanych przez nabywców indywidualnych dotyczących produktów często 

kupowanych i o niewielkiej wartości 

Decyzje 

nierutynowe 

Rodzaj decyzji podejmowanych przez nabywców indywidualnych dotyczących produktów 

znanych i już wcześniej kupowanych (ale nie systematycznie), o nieco wyższych cenach 

Decyzje rozważne Rodzaj decyzji podejmowanych przez nabywców indywidualnych dotyczących produktów 

kupowanych bardzo rzadko, o wysokiej cenie i dużym znaczeniu.  

Dobro Materialna rzecz służąca do zaspokajania ludzkich potrzeb 

Dominanta Miara tendencji centralnej oznaczająca wartość najczęściej występującą 
Downsizing Działalność przedsiębiorstwa polegająca na zmniejszeniu jednostkowej wielkości produktów bądź 

opakowań w celu dostosowania cen do wymagań rynku 

Dysonans 

pozakupowy 

Negatywny stan emocjonalny wywołany ujawnieniem się ujemnych cech produktu czy skutków 

zakupu albo uświadomieniem sobie istnienia bardziej atrakcyjnych możliwości zaspokojenia 

potrzeby 

Dystrybucja Czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt dostępnym dla klientów, a 

więc czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i 

asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji a sferą konsumpcji 

Dystrybucja 

intensywna 

Rodzaj dystrybucji polegający na oferowaniu produktów w maksymalnie dużej liczbie punktów 

sprzedaży 

Dystrybucja 

selektywna 

Rodzaj dystrybucji polegający na oferowaniu produktów przez ograniczoną liczbę pośredników 

dobranych w sposób celowy 

Dystrybucja 

wyłączna 

(selektywna) 

Rodzaj dystrybucji polegający na przyznaniu wybranemu podmiotowi na ściśle określonym rynku 

wyłącznego prawa do sprzedaży produktów danej marki lub firmy 

Dywersyfikacja 

pionowa 

Podejmowanie działalności poprzedzającej dotychczasową działalność lub następującą po tej 

działalności 

Dywersyfikacja 

pozioma 

Rozszerzanie produkcji o produkty zaspakajające inne potrzeby 

Dywersyfikacja 

równoległa 

Podejmowanie działalności całkowicie odmiennej od dotychczasowej 

Działalność 
gospodarcza 

Zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, a także 

działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły 

Efektywność 
reklamy 

Wskaźnik określający stosunek finansowych korzyści wynikających z prowadzenia kampanii 

reklamowej do nakładów z nią związanych 

Eksperyment Metoda badawcza polegająca na badaniu zjawisk wywoływanych przez badającego w 

kontrolowanych przez niego warunkach 

Elastyczność 
cenowa popytu 

 

Franchising Długookresowa umowa dwóch partnerów, zgodnie z którą franchisingodawca zapewnia prawo do 

korzystania ze znaku firmowego, renomy firmy oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących 

organizacji, zarządzania, sposobu obsługi klientów. W zamian franchisingobiorca wnosi określone 

w umowie opłaty i/lub zapewnia dawcy udział w zyskach 

Globalizacja Proces powstania nowego systemu społeczno-gospodarczo-politycznego będącego wynikiem 

zmian zachodzących w świecie 

Głębokość 
asortymentu 

Liczba typów (odmian, smaków, zapachów, modeli, rodzaju i wielkości opakowań itp.) w ramach 

jednej grupy asortymentowej 

Handel detaliczny Całokształt działań związanych ze sprzedażą produktów finalnym nabywcom dla zaspokojenia ich 

bezpośrednich potrzeb 

Handel hurtowy Forma handlu polegająca na zakupie lub przejęciu dużych i jednorodnych partii produktów w celu 



odsprzedaży nabywcom instytucjonalnym, a czasami również indywidualnym 

Indeks dynamiki Przedstawia zmianę wartości zjawiska w czasie. Oblicza się go jako stosunek poziomu zjawiska w 

okresie badanym do poziomu zjawiska w okresie przyjętym za podstawę porównań (np. rok 

bazowy lub rok poprzedni) 

Informacja 

pierwotna 

Informacja otrzymywana w wyniku przeprowadzenie badań 

Informacja 

rynkowa 

Każda treść przekazywana z rynku lub na rynek, która zwiększa zasób wiedzy o rzeczywistości 

Informacja wtórna Informacja otrzymywana w drodze analizy innych, wcześniej zgromadzonych informacji 

Innowacyjność Skłonność do wprowadzania rozwiązań nowych lub modyfikacji rozwiązań dotychczasowych 

Internetowy pasaż 
handlowy 

 

Intranet Wewnętrzna sieć w firmie oparta na zasadach działania internetu służąca do komunikacji 

pomiędzy pracownikami 

Jakość Zespół cech użytkowych materialnych i emocjonalnych, które decydują o stopniu zaspokojenia 

potrzeb konsumenta 

Jednostka 

statystyczna 

Pojedyncza jednostka wchodząca w skład badanej zbiorowości 

Kampania 

reklamowa 

Koncentracja działalności reklamowej w określonym czasie 

Kanały 

dystrybucji 

Zestaw podmiotów uczestniczących w doprowadzaniu produktów od producenta do ostatecznego 

użytkownika 

Konkurenci 

bezpośredni 

Firmy obsługujące tą samą grupę nabywców oferując produkty zaspakajające te same potrzeby w 

podobny sposób (a więc stosujące identyczną lub zbliżoną strategię marketingową) 
Konkurenci 

potencjalni 

Firmy, które aktualnie nie są konkurentami przedsiębiorstwa, ale mogą się nimi stać w 

określonych okolicznościach, np. kiedy rozszerzą swoją ofertę.  
Konkurenci 

substytucyjni 

Firmy, których produkty zaspokajają tę samą potrzebę, choć za pomocą innych produktów. 

Konkurencja Rywalizacja o fundusze nabywcze kupujących poprzez przedstawienie oferty w sposób bardziej 

atrakcyjny od innych (np. z punktu widzenia ceny lub jakości) 

Konkurencja 

cenowa 

Forma konkurencji związana z oferowaniem produktów po niższej cenie niż konkurenci. Niekiedy 

jest związana również z warunkami zapłaty np. wydłużanie płatności, sprzedaż na raty. 

Konkurencja 

pozacenowa 

Forma konkurencji polegająca na wykorzystywaniu jako źródła przewagi nad konkurentami 

instrumentów związanych z produktem (jego cech użytkowych, jakości, marki, opakowania, 

serwisu, gwarancji), dystrybucją (miejsca i sposobów sprzedaży, dostępności produktu, form 

obsługi) lub promocją (większa częstotliwość stosowania, różnorodność stosowanych form) 

Konsument Osoba wykorzystująca (konsumująca) produkt 

Kontrola 

marketingowa 

Proces obserwowania i analizowania działań marketingowych dla ustalenia ich zgodności z 

planami i standardami oraz podejmowanie czynności korygujących 

Kultura Przekazywany z pokolenia na pokolenie dorobek ludzkości danego kraju lub regionu 

Kwestionariusz Zbiór pytań zapisanych w określony sposób, na które będzie odpowiadał respondent 

Liderzy opinii Osoby, których postępowanie ze względu na zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, wiedzę lub 

prestiż bywa naśladowane 

Logistyka 

marketingowa 

(dystrybucja 

fizyczna) 

Zespół działań doprowadzających w sensie fizycznym produkty do punktów sprzedaży lub 

finalnych nabywców 

Logo Znak obrazowy lub symbol, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiej identyfikacji. 

Logotyp Nazwa marki lub jej skrót opisany charakterystycznym krojem pisma 

Lojalność pozorna 

(nawyk) 

Ponawianie zakupów tej samej marki, będące wynikiem przekonania, że w danej chwili zakup jest 

tak samo korzystny jak poprzednim razem 

Lojalność 
prawdziwa 

Osobista, emocjonalna i trwała więź pomiędzy nabywcą a przedsiębiorstwem lub jego marką, 
związana z jej lubieniem, preferowaniem, ciągłym kupowaniem i zamiarami kupowania w 

przyszłości 

Luka 

informacyjna 

Różnica pomiędzy informacjami posiadanymi a informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji 

Łańcuch dostaw Droga surowca od źródła pochodzenia przez kolejne etapy procesu przetwarzania aż do produktu 

końcowego dostarczanego nabywcy 

Macierz BCG Rodzaj analizy portfelowej klasyfikujący produkty z punktu widzenia dwóch kryteriów: udziału w 



rynku oraz tempa wzrostu sprzedaży 

Marka Termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług i 

wyróżnienia ich spośród konkurencji 

Marketing Proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług 

w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje 

Marketing 

bezpośredni 

System marketingowy, który korzysta z jednego lub więcej mediów promocyjnych, by wywołać 
mierzalną odpowiedź oraz transakcję w dowolnym miejscu 

Marketing 

globalny 

Koncepcja działania marketingowego na rynkach zagranicznych stosowana przez firmy, których 

działalność dotyczy nie poszczególnych krajów, ale całego świata. Przyjmuje ona zasadę, że 

wszyscy nabywcy tego samego produktu na całym świecie są bardzo podobni. W związku z tym 

firmy globalne opracowują jedna strategię marketingową dla wszystkich rynków 

Marketing 

interakcyjny 

Rodzaj działań marketingowych polegający na tworzeniu i utrwalaniu więzi między 

przedsiębiorstwem a nabywcą dzięki oferowaniu wysokiej jakości obsługi przez wysoko 

wykwalifikowanych pracowników 

Marketing 

międzynarodowy 

Koncepcja działania marketingowego na rynkach zagranicznych polegająca na traktowaniu 

każdego państwa jako odrębnego rynku krajowego. Do każdego z takich rynków firma 

dopasowuje oddzielną strategię marketingową i opracowuje oddzielny marketing-mix, wychodząc 

z założenia, że konsumenci w każdym kraju różnią się od siebie 

Marketing 

partnerski 

Tworzenie, utrzymywanie oraz umacnianie dobrych relacji z klientami i innymi zewnętrznymi 

partnerami firmy 

Marketing 

społeczny 

Działalność marketingowa polegająca na uwzględnianiu w działalności gospodarczej problemów 

społecznych i zaangażowaniu się w ich rozwiązywanie. Przygotowując działania marketingowe 

bierze się pod uwagę nie tylko dążenie do osiągania własnych celów (związanych z zyskiem i 

zaspokojeniem potrzeb konsumentów), ale także uwzględnia się działania ogólnospołeczne 

Marketing 

wewnętrzny 

Rodzaj działań marketingowych związanych z relacjami firma – pracownicy, polegający na 

stwarzaniu takich stanowisk pracy, aby z jednej strony były atrakcyjne dla pracowników, z drugiej 

zaś zachęcały ich do jak najlepszej obsługi nabywców 

Marketing 

zewnętrzny 

Rodzaj działań marketingowych polegający na dostarczaniu nabywcom korzyści przy pomocy 

czterech grup narzędzi: produktu, ceny, dystrybucji i promocji 

Marketing-mix Zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje chcąc osiągnąć zamierzone cele na 

wybranym rynku działania 

Mechanizm 

rynkowy 

(niewidzialna ręka 

rynku) 

Proces dostosowawczy polegający na doprowadzaniu do równowagi rynkowej popytu i podaży 

osiąganej przy pomocy cen równowagi, czyli cen satysfakcjonujących sprzedających i kupujących. 

Media plan Dokument określający wybrane do kampanii media, środki i nośniki wraz z informacjami na temat 

daty i miejsca emisji, kosztów i założeń stawianych przed kampanią 
Mediana Miara tendencji centralnej wyrażająca wartość środkowa, powyżej i poniżej której znajduje się 

dokładnie taka sama liczba jednostek 

Medium reklamy Sposób, w jaki reklama ma docierać do odbiorcy. Przykładami mediów są telewizja, radio, prasa 

Merchandising   

Merchandising Działania prowadzone na terenie sklepu, które mają na celu uczynienie produktu bardziej 

zauważalnym i dostępnym dla nabywców. Obejmuje rozlokowanie produktów w sklepie, które 

ułatwia i uprzyjemnia nabywcom poruszanie się po nim, poszukiwanie i wybór produktów oraz ich 

transport aż do momentu zapłaty i zapakowania zakupów 

Metody doboru 

losowego 

Metody doboru próby do badań, w których każda jednostka ma szansę wzięcia udziału w badaniu 

(zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa), a o wyborze decyduje przypadek 

Metody doboru 

nielosowego 

Metody doboru próby do badań, w których o doborze decyduje badacz posługując się wiedzą na 

temat całej zbiorowości 

Miara tendencji 

centralnej 

Miernik statystyczny opisujący przeciętny poziom danej cechy 

Misja 

przedsiębiorstwa 

Sens działania przedsiębiorstwa, wizja rozwoju i cel jaki zamierza ono osiągnąć w 

długookresowym działaniu oraz wartości uznawane przez menedżerów i pracowników 

Motywacja Zespół motywów pobudzających człowieka do działania, czyli do zaspokojenia potrzeb 

Mystery shopping Badanie, w którym obserwator udający klienta odwiedza sklepy lub punkty usługowe i 

zachowując się w ściśle określony sposób (jak przeciętny klient) zbiera informacje o sposobie 

obsługi 

Nabywca (klient) Osoba aktualnie dokonująca zakupu produktu w celu zaspokojenia potrzeb własnych i/lub innych 

członków swojego gospodarstwa domowego. 



Nabywca 

indywidualny 

Osoby nabywające dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb osobistych, 

wspólnych potrzeb gospodarstwa domowego lub osobistych potrzeb innych członków rodziny 

Nabywca 

instytucjonalny 

Organizacje nabywające dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z 

przedmiotu ich działalności 

Nazwa marki Werbalna część marki, która może, ale nie musi pokrywać się z nazwą firmy 

Negocjacje 

cenowe 

Ustalanie cen produktów w procesie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, 
prowadzących do zawarcia satysfakcjonującej obie strony umowy kupna-sprzedaży 

Nisza rynkowa Wąska grupa nabywców szukających ściśle określonych korzyści 

Nośnik reklamy Konkretna forma przekazywania informacji reklamowych. Przykładami nośników są: audycje, 

programy, ogłoszenia, plakaty, ulotki 

Obniżka Rodzaj zniżki obliczanej od ceny podstawowej udzielanej przez sprzedawcę na ściśle określony 

czas 

Obserwacja Metoda badawcza polegająca na celowym, zamierzonym i prowadzonym według ustalonego z 

góry planu postrzeganiu zdarzeń, zachowań i zjawisk, które bez ingerencji badacza można 

zobaczyć (dominującym zmysłem jest wzrok) lub zarejestrować za pomocą urządzeń 
Opakowanie Element fizyczny, w którym umieszcza się produkt 

Organizacje non 

profit 

(niedochodowe, 

niezyskowne) 

Organizacje, które nie zakładają w swym działaniu osiągania zysku. Działalność organizacji non 

profit finansowana jest z dotacji państwowych i prywatnych podmiotów oraz własnej działalności 

gospodarczej 

Orientacja 

marketingowa 

Orientacja biznesowa stawiająca za punkt wyjścia rozpoznawanie potrzeb nabywców i 

wychodząca z założenia, że istotnym jest nie to, co chce sprzedać firma, ale to co chce kupić 
nabywca 

Orientacja 

marketingu 

strategicznego 

Orientacja biznesowa koncentrująca się na potrzebach nabywców i uwzględniająca analizę szans i 

zagrożeń wypływających ze środowiska, w którym firma działa 

Orientacja 

produkcyjna 

Orientacja biznesowa skupiająca uwagę na zwiększaniu możliwości produkcyjnych przy 

jednoczesnym obniżaniu kosztów jednostkowych, co jest możliwe dzięki masowej produkcji. 

Orientacja 

produktowa 

Orientacja biznesowa koncentrująca się na ciągłym unowocześnianiu produktów, podnoszeniu ich 

jakości i estetyki, bez dbania o rozpoznanie potrzeb nabywców  

Orientacja 

sprzedażowa 

Orientacja biznesowa koncentrująca się na zbycie wyprodukowanych wyrobów, które zapełniają 
magazyny. 

Osobowość Zbiór cech psychicznych i mechanizmów wewnętrznych, które odróżniają ludzi. 

Otoczenie bliższe  

(mikrootoczenie, 

otoczenie 

bezpośrednie) 

Element otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa obejmujący formalnie równorzędne 

podmioty rynkowe, z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w relacje transakcyjne lub 

konkurencyjne.  

Otoczenie dalsze 

(makrootoczenie, 

otoczenie 

pośrednie) 

Element otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa obejmujący niezależne od niego czynniki 

wpływające na działania wszystkich podmiotów rynkowych 

Otoczenie 

marketingowe 

przedsiębiorstwa  

Ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspakajania potrzeb nabywców 

w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku. 

Oznakowanie Wszelkie treści, symbole i obrazy służące przedstawianiu produktu, uatrakcyjnianiu go i 

wyróżnianiu na tle wyrobów konkurencyjnych oraz podwyższaniu skłonności do jego zakupu 

Panel Stała grupa respondentów biorących udział w badaniach wielokrotnie powtarzanych w stałych 

odstępach czasu i dotyczących zwykle tych samych zagadnień 
Plan 

marketingowy 

Dokument opisujący cele marketingowe przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji przy pomocy 

strategii i taktyk marketingowych 

Plan operacyjny Krótkookresowy plan marketingowy dotyczący bieżącej działalności przedsiębiorstwa, 

konkretnych przedsięwzięć marketingowych realizowanych przez poszczególne komórki 

organizacyjne 

Plan strategiczny Długookresowy plan marketingowy obejmujący swym zasięgiem okres do 5 lat, wyznaczający 

cele i główne kierunki rozwoju marketingu w przedsiębiorstwie 

Plan taktyczny Średniookresowy plan marketingowy koncentrujący się na konkretnych zadaniach wynikających z 

planu strategicznego oraz narzędziach służących wdrażaniu strategii marketingowej  

Podaż Ilość dóbr i usług zaoferowanych na danym rynku do sprzedaży 

Pomiar Proces przyporządkowania określonych symboli cechom mierzonych obiektów. Cechą jest to, co 



orzeka o przedmiocie badania, odpowiadając na pytanie: jaki on jest? 

Pomiar 

fizjologiczny 

Metoda badawcza, łącząca obserwacje i eksperymenty, wykorzystywana w celu identyfikacji 

nieświadomych i fizycznych reakcji człowieka na otaczające go bodźce 

Populacja badana Zbiorowość charakteryzującą się wspólnymi cechami istotnymi z punktu widzenia badania 

Popyt Zapotrzebowanie na dobra i usługi poparte posiadanymi środkami finansowymi 

POS (point of 

sale) 

Materiały reklamowe i ekspozycyjne stosowane w miejscu sprzedaży 

Postawa Przychylne, neutralne lub niechętne nastawienia do osób, przedmiotów lub działań 
Pośrednik 

handlowy 

Osoba fizyczna lub prawna występująca w kanale dystrybucji pomiędzy producentem a finalnymi 

nabywcami 

Potrzeba Odczucie braku czegoś wynikające z dostrzegania różnicy między istniejącym stanem rzeczy a 

stanem pożądanych (oczekiwanym) 

Pozycjonowanie 

produktu 

Kształtowanie oferty oraz image`u przedsiębiorstwa w celu zajęcia wyraźnego miejsca w pamięci 

nabywców i w ich działaniach 

Prawo podaży Reguła ekonomiczne mówiąca o tym, że im wyższa jest cena rynkowa towaru, tym większe jego 

ilości są oferowane do sprzedaży. Sprzedawcy są bowiem zainteresowani sprzedażą jak 

największej ilości tych towarów, gdyż przynosi im to większy zysk 

Prawo popytu Reguła ekonomiczna, w myśl której im wyższa jest cena danego dobra, tym mniejsze są ilości 

dokonywanych zakupów. Inaczej mówiąc, wzrost ceny danego dobra powoduje spadek popytu na 

to dobro 

Product placement Umieszczenie w filmie, sztuce teatralnej lub powieści produktu oznakowanego konkretną marką 
zamiast anonimowego rekwizytu, co przynosi jego wytwórcy lub dystrybutorowi korzyści 

promocyjne 

Produkt Dobra materialne, usługi i idee oferowane na rynku do sprzedaży i zaspakajające określone 

potrzeby 

Produkt nowy Produkt w jakikolwiek sposób różniący się od produktów dotychczasowych lub produkt 

wprowadzony na dany rynek, a wcześniej istniejący na innych rynkach 

Prognoza Wnioskowanie o najbardziej prawdopodobnym przebiegu procesów rynkowych w przyszłości 

oparte na naukowych podstawach  

Promocja Zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje 

charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje 

popyt 

Promocja 

sprzedaży 

(promocja 

uzupełniająca) 

Zespół środków mających na celu podwyższenie atrakcyjności produktu przez dodanie do niego 

różnorodnych zachęt materialnych mających na celu intensyfikację sprzedaży 

Promotion-mix Zespół środków wykorzystywanych w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem 

Próba Część całej zbiorowości poddawana pomiarowi, w sytuacji gdy nie ma możliwości 

przeprowadzenia pomiaru na całej zbiorowości 

Przedsiębiorca Osoba, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą 
Przedsiębiorczość Umiejętność i zdolność do dobrego gospodarowania we wszystkich podejmowanych działaniach 

Przedsiębiorstwo Wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka, która prowadzi działalność 
gospodarczą w celu osiągnięcia zysku 

Przyrost absolutny Różnica w poziomie zjawiska w dwóch różnych okresach: badanym i tym, w stosunku do którego 

obliczamy przyrost 

Przyrost względny Wyraża zmiany w badanym zjawisku pokazane w sposób relatywny, najczęściej w ujęciu 

procentowym (po pomnożeniu uzyskanego wskaźnika przez 100) 

Public relations Działania mające na celu ustanowienie i utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z 

otoczeniem, poprzez budowanie jej dobrego imienia i zdobywanie dla niej przychylności 

Rabat Rodzaj zniżki obliczanej od ceny podstawowej udzielanej przez sprzedawcę nabywcy, który 

spełnia określone warunki zakupu 

Redukcja danych Proces przystosowania danych surowych (tzn. zebranych w wyniku pomiaru) do analizy 

Reklama Wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez 

określonego nadawcę 
Respondent Osoba biorąca udział w badaniu marketingowym i poddawana pomiarowi (udzielająca 

odpowiedzi) 

Różnicowanie cen Ustalanie różnych poziomów cen płaconych przez odbiorców za ten sam produkt w zależności od 

okoliczności zakupu 

Rynek Ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi podaż produktów, a 



kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie, czyli reprezentującymi popyt na produkt 

Rynek docelowy Grupa lub grupy konsumentów, do których firma adresuje swoją ofertę 
Rynek nabywcy Sytuacja rynkowa, w której podaż jest większa od popytu, dzięki czemu kupujący mogą dowolnie 

wybierać towary spośród wielu dostępnych na rynku 

Rynek 

sprzedawcy 

Sytuacja rynkowa, w której popyt jest większy od podaży, dzięki czemu sprzedający mogą 
dyktować warunki transakcji 

Ryzyko Rodzaj niepewności, z którą konsument ma do czynienia wtedy, gdy nie może przewidzieć 
konsekwencji swoich działań. 

Satysfakcja 

(zadowolenie) 

pozytywny stan emocjonalny pojawiający się wtedy, gdy poziom zaspokojenia potrzeby jest 

wyższy lub zgodny z oczekiwaniami nabywcy 

Segment rynku Grupa nabywców charakteryzujących się podobnymi cechami i preferencjami 

Segmentacja 

rynku 

Podział rynku na jednorodne grupy nabywców, z których każda charakteryzuje się odmiennymi 

potrzebami, cechami, zachowaniami oraz reakcją na stosowane przez firmę instrumenty 

marketingowe 

Sklep internetowy  

Skuteczność 
reklamy 

Wskaźnik określający, w jakim stopniu wyemitowana reklama zrealizowała postawiony przed nią 
cel komunikacyjny 

Słowniczek Wzór pokazujący sposób wpisywania informacji do bazy danych 

Sponsoring Finansowe lub rzeczowe wspieranie różnych organizacji, osób, czy wydarzeń dla osiągnięcia 

celów promocyjnych, w zamian za eksponowanie danego znaku towarowego lub nazwy firmy 

Sprzedaż osobista Prezentowanie oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą 
w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji 

Statystyka Nauka zajmująca się metodami badań zjawisk masowych, czyli powtarzających się odpowiednio 

często, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie pewnych prawidłowości i uogólnianie 

wyników badań na całą zbiorowość 
Statystyka 

opisowa 

Prezentacja danych i formułowanie wniosków na temat badanych zjawisk 

Strategia cen 

prestiżowych 

Strategia cenowa dotycząca towarów najwyższej jakości, luksusowych i ekskluzywnych. Wysoka 

cena jest elementem przyciągającym nabywców ponieważ zapewnia określony status (prestiż) 
posiadaczowi produktu 

Strategia cen 

umiarkowanych 

Strategie cenowa polegająca na ustaleniu ceny produktu na poziomie cen podobnych produktów 

konkurencyjnych. Przynosi firmie korzyści wtedy, gdy produkt charakteryzuje się jakimś 
szczególnym walorem, niespotykanym w przypadku konkurentów 

Strategia cenowa Zbiór działań przedsiębiorstwa dotyczący kalkulowania cen, dopasowany do wybranego rynku 

docelowego, wizerunku firmy oraz wykorzystania innych narzędzi marketingu-mix 

Strategia 

dyskontowa 

Strategia cenowa zakładająca ustalenie możliwie niskich cen i ich utrzymywanie. Jest to możliwe 

dzięki eliminacji świadczeń dodatkowych, stosowaniu reklamy i tanich opakowań itp. 

Strategia 

dywersyfikacji 

Rodzaj strategii produktowo-rynkowych polegający na rozszerzeniu i zróżnicowaniu działalności 

przedsiębiorstwa poprzez zaoferowanie nowych produktów na nowym rynku 

Strategia 

marketingowa 

Sposób realizacji celów marketingowych stosowany przez przedsiębiorstwo w określonej sytuacji 

rynkowej związany z wyborem rynku docelowego oraz dostosowaniem do niego marketingu-mix 

Strategia 

penetracji 

(przenikania) 

Strategia cenowa polegająca na wprowadzeniu na rynek produktu o niskiej cenie. Niska cena 

pobudza popyt, a jednocześnie zniechęca konkurentów. Z biegiem czasu następuje stopniowe 

podwyższanie ceny 

Strategia 

penetracji rynku 

Rodzaj strategii produktowo-rynkowych polegający na oferowaniu dotychczasowych produktów 

na dotychczasowym rynku.  

Strategia produktu Długofalowa koncepcja działań związanych z produktem 

Strategia promocji Proces podejmowania decyzji dotyczących instrumentów i działań związanych z promocją 
produktów i/lub firmy na rynku 

Strategia pull 

(ssania) 

Strategia promocji polegająca na tworzeniu popytu na produkt przez oddziaływanie bezpośrednio 

na nabywcę 
Strategia push 

(pchania) 

Strategia promocji polegająca na nakłanianiu uczestników kanału dystrybucji (hurtowników, 

detalistów) do sprzedawania i promowania oferty producenta, tzw. „pchania” jej przez kanał 

Strategia rozwoju 

produktu 

Rodzaj strategii produktowo-rynkowych polegający na oferowaniu nowych produktów na 

dotychczasowym rynku 

Strategia rozwoju 

rynku 

Rodzaj strategii produktowo-rynkowych polegający na oferowaniu dotychczasowych produktów 

na nowym rynku lub rynkach 

Strategia 

skimming 

Strategia cenowa polegająca na wprowadzeniu na rynek produktów nowych lub 

unowocześnionych o wysokich cenach. Są one kierowane do nabywców o wysokich dochodach, 



(zgarniania 

śmietanki) 

będących innowatorami. 

System informacji 

marketingowej 

Powiązany wzajemnie system osób, urządzeń i metod, zapewniający przedsiębiorstwu dostęp do 

informacji z różnych źródeł 

Szerokość 
asortymentu 

Liczba grup asortymentowych (linii produktowych lub kategorii), które znajdują się w ofercie 

przedsiębiorstwa 

Środek reklamy Grupa jednostek, które wspólnie tworzą medium reklamowe. Przykładami środków reklamy są 
kanały telewizyjne i radiowe, tytuły gazet i czasopism, rodzaje tablic reklamowych 

Techniki 

projekcyjne 

Techniki badawcze polegające na dokonywaniu projekcji, czyli przeniesienia własnych cech 

respondenta na opisywane przez niego inne osoby lub rzeczy 

Udział w rynku Wyrażony procentowo stosunek wielkości lub wartości sprzedaży danej firmy do wielkości lub 

wartości sprzedaży całego rynku 

Usługa Niewymierna i subiektywnie oceniana przez nabywców korzyść oferowana do sprzedaży 

Visual 

merchandising 

Działania związane z aranżacją i wystrojem wewnętrznym sklepu (architektura wnętrz, dekoracja, 

prezentacja produktów, kolorystyka, oświetlenie, informacje o produktach, muzyka) 

Wojna cenowa  Proces obniżania cen przez konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik 

natężenia 

(gęstości) 

Określa stosunek wielkości charakteryzujących dwie różne zbiorowości powiązane ze sobą w 

sposób przyczynowy lub logiczny 

Wskaźnik 

penetracji (GRP – 

gross rating 

points) 

Wskaźnik oceny skuteczności reklamy będący iloczynem zasięgu oddziaływania przekazu 

reklamowego (liczby odbiorców, do której dotarł przekaz reklamowy w czasie trwania kampanii) i 

przeciętnej częstotliwości odbioru (przeciętnej liczba kontaktów jednego odbiorcy z przekazem 

reklamowym w czasie trwania kampanii) 

Wskaźnik 

struktury 

(odsetek) 

Miernik statystyczny pokazujący jaki jest podział próby na grupy pod względem konkretnej cechy 

Wskaźnik tempa Przyrost względny, przy obliczeniach którego stosowana jest podstawa zmienna (czyli 

każdorazowo bierze się pod uwagę poziom zjawiska z roku poprzedzającego) 

WWW (World 

Wide Web) 

Zbiór powiązanych ze sobą tematycznie stron internetowych posiadających wspólny adres 

Wywiad Metoda pomiaru pierwotnego polegająca na udzielaniu przez respondentów odpowiedzi ustnych, 

które są zapisywane przez ankietera 

Zarządzanie 

marketingowe 

Proces formułowania i osiągania celów marketingowych w sposób mający doprowadzić do 

realizacji misji przedsiębiorstwa 

Zasada Pareto Reguła „80/20 – zasada opisująca wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, zgodnie z którą 
20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów. Przykładowo 20% nabywców 

regularnie i często dokonujących zakupów decyduje o 80% obrotów, podczas gdy pozostałe 80% 

przyczynia się tylko do 20% obrotów 

Zbiorowość 
statystyczna 

Zbiór jednostek objętych badaniem (osób, przedmiotów, zdarzeń, zjawisk itp.), które posiadają 
cechy wspólne i co najmniej jedną cechę różną 

Znak towarowy Marka lub jej część (nazwa lub znak graficzny) chronione prawnie 

 


