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Rozdziaï 1.

Starter,
czyli mocna wódka

S
¥

wiat siÚ zmieniï. I nieustannie ewoluuje. Czy ponad 100 lat temu ktokolwiek przypuszczaï, jak bardzo wpïynie na nas wynalezienie maszyny parowej, silnika spalinowego, ĝarówki, energii elektrycznej,

telegrafu czy telefonu? Uwaĝano wówczas, ĝe wynaleziono juĝ niemal wszystko.
Któĝ jest w stanie przewidzieÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï Ăwiat za 100 lat, skoro na naszych oczach pojawiïy siÚ internet i komunikacja bezprzewodowa, komputer
zmniejszyï siÚ do wielkoĂci papieroĂnicy, dane przechowujemy w wirtualnych
chmurach, a moĝliwoĂci operacyjne i skala przetwarzanych danych rosnÈ
w postÚpie niemal geometrycznym. W ten technologiczny rozwój wplata siÚ
ewolucja spoïeczna i gospodarcza, a Polska jest krajem, który moĝe do tego
dodaÊ jeszcze rewolucjÚ politycznÈ — wraz z upadkiem socjalizmu skoñczyïa
siÚ era analogowa i powitaliĂmy erÚ cyfrowÈ. Internet zaczÈï upowszechniaÊ siÚ
w Polsce po 1996 roku, pierwsze rozwiÈzania typu SDI (szybki dostÚp do internetu, przemianowany póěniej na staïy dostÚp do internetu) pojawiïy siÚ okoïo
roku 2000, po 2008 nastÈpiï intensywny rozwój sieci bezprzewodowych.
Rynki przeïomu XIX i XX wieku ksztaïtowaïy siÚ pod wpïywem rewolucji
przemysïowej, sytuacji na terytoriach zamorskich, wojen oraz zmian spoïecznych zwiÈzanych z pauperyzacjÈ arystokracji i rozwojem przedsiÚbiorczoĂci.
Nastaïa era Wokulskich, którzy przestawali byÊ sklepikarzami czy kupcami bïawatnymi, a zaczynali handlowaÊ na skalÚ miÚdzynarodowÈ, budowaÊ fabryki
i kreowaÊ marki, które znamy do dziĂ. Druga wojna Ăwiatowa i kilkadziesiÈt
lat socjalizmu wstrzymaïy jednak rozwój wolnego rynku w Polsce. Nieraz siÚ
zastanawiam, jakÈ pozycjÚ mielibyĂmy w Europie i na Ăwiecie, gdyby polskie
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firmy rozwijaïy siÚ w takich samych warunkach jak firmy brytyjskie, francuskie,
niemieckie czy amerykañskie.
W realiach socjalizmu, w których dorastaïem, marki nie miaïy szczególnego —
poza aspektem czysto propagandowym — znaczenia. W wiÚkszoĂci zniknÚïy
zresztÈ wraz z upadkiem systemu, pozostajÈc jedynie w sentymentalnych
wspomnieniach. Na ich miejscu wyrosïy kolorowe i agresywne marki korporacji,
majÈce czÚsto za nic przedwojenne tradycje czy swoisty genius loci bïÈkajÈcy siÚ
po historii polskiej przedsiÚbiorczoĂci. W wielu przypadkach to, co byïo kamieniem wÚgielnym — owa tradycja i historia — zostaïo bezpowrotnie zapomniane
lub utracone. Na gruzach muru berliñskiego, w cieniu niedawnego stanu wojennego i w Ăwietle rosyjskiej glasnosti i pieriestrojki, rodziïa siÚ nowa era informacji.
Swoistym momentem przeïomowym byï rok 2000. Przed nim stworzono
podstawy wspóïczesnych, nowoczesnych technologii, których upowszechnienie
nastÈpiïo niedïugo potem. I choÊ koncepcje, zaïoĝenia czy technologie produktów w rodzaju iPada, smartfonów czy samego internetu pojawiïy siÚ juĝ
w latach piÚÊdziesiÈtych i szeĂÊdziesiÈtych, na ich urzeczywistnienie i urynkowienie wpïynÚïo dopiero zainteresowanie klientów po 2000 roku. Dzieïa
dopeïniïy media spoïecznoĂciowe. Ludzie zawsze chcieli ze sobÈ rozmawiaÊ na
mniej lub bardziej powaĝne tematy. Okazuje siÚ, ĝe dziĂ robiÈ to zdecydowanie
chÚtniej, korzystajÈc z globalnych serwisów typu Facebook czy LinkedIn, dzielÈc
siÚ zdjÚciami w Instagramie, oznaczajÈc swojÈ obecnoĂÊ w serwisach geolokalizacyjnych czy tworzÈc miliardy opinii i sugestii zwiÈzanych z miejscami,
luděmi, markami i wydarzeniami. NiewÈtpliwie nie byïoby to moĝliwe bez
powszechnego dostÚpu do internetu, tak jak ten sam czynnik decyduje obecnie
o dynamice rozwoju technologii mobilnych. O ile jednak rozwiÈzania w rodzaju
iPada czy iPoda byïy do przewidzenia w kontekĂcie naturalnego rozwoju produktów i przejĂcia ze Ăwiata analogowego do cyfrowego, o tyle smartfon staï siÚ
cudownym dzieckiem konwergencji komputera, telefonu, aparatu fotograficznego, kamery i dyktafonu.
Wszystkie te kierunki rozwoju ïÈczÈ siÚ z powstawaniem nowych rynków.
Czasem uĝywam w tym kontekĂcie okreĂlenia „jezioro”, poniewaĝ z wielu
wzglÚdów naturalny cykl rozwoju jeziora (powstawanie, zasilanie w wodÚ,
pojawianie siÚ róĝnych ryb, poïÈczenia i interakcje z innymi zbiornikami, zamulanie, zarastanie) wydaje mi siÚ ich interesujÈcÈ metaforÈ.
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Twórzcie jeziora rynkologiczne
Dawno temu, kiedy nie byïo jeszcze internetu, wybraliĂmy siÚ z ojcem na ryby.
Poniewaĝ miaïem niewiele wiÚcej niĝ 9 lat (koniec lat siedemdziesiÈtych), posiadaïem
najnowoczeĂniejszÈ wÚdkÚ na Ăwiecie — zrobionÈ z ĝyïki, haczyka, prostego spïawika
i leszczynowego kija. ZajÚliĂmy miejsce na pomoĂcie, a po jego przeciwnej stronie
pojawiïa siÚ grupka prawdziwych Niemców, czyli z RFN, a nie farbowanych z NRD.
Jakiĝ oni mieli sprzÚt! Setka spïawików, piÚÊ róĝnych wÚdek, dwadzieĂcia typów ĝyïek,
cztery rodzaje siatek, kamizelki z milionem kieszonek i obowiÈzkowe czapeczki na
gïowach. Patrzyli na nas ze swojÈ erefenowskÈ wyĝszoĂciÈ i wydymali usta na mojÈ
wÚdkÚ. Ryba wziÚïa. Nam, nie im. Potem druga, piÈta… dziesiÈta. Przy trzeciej
erefenowcy poczuli podniecenie. Przy siódmej wkurzenie, a przy dziesiÈtej prawdziwa…
ich wziÚïa. JakoĂ poprosili ojca, ĝebyĂmy zamienili siÚ miejscami na pomoĂcie. A ĝe
Polak rasa goĂcinna, to ulegliĂmy. Po kilku minutach zïowiliĂmy kolejnÈ rybÚ. W ciÈgu
30 minut mieliĂmy ich jeszcze piÚtnaĂcie. Niemcy zagotowali siÚ. Dym szedï im uszami.
PohukujÈc coĂ o przeklÚtych Mazurach, oddalili siÚ z caïym sprzÚtem z pomostu.
JeĂli przyjÈÊ semantykÚ wÚdkarskÈ, to wÚdki i caïe wyposaĝenie jest startupowym
poczÈtkiem (narzÚdzia, wiedza, umiejÚtnoĂci). A jezioro rynkiem, w którym pïywajÈ
mniejsze i wiÚksze ryby — klienci. PrzyjmujÈc za punkt wyjĂcia tÚ metaforÚ, moĝna
pokusiÊ siÚ o kilka konkluzji:
1. Jeĝeli nie bÚdziesz dbaÊ o jezioro (maïe lub duĝe), to szybko zamuli siÚ i zaroĂnie.
Nie ma biznesów, które bÚdÈ nakrÚcaÊ siÚ same z siebie.
2. Nie ïów ryb na truskawki, które Ty uwielbiasz. Ryby ïowi siÚ na coĂ innego
i nie zawsze jest to coĂ, za czym przepadasz. Nie opowiadaj jak nawiedzony
godzinami o swoim, np. startupowym oprogramowaniu czy aplikacji. Opowiedz
o korzyĂciach, jakie bÚdzie mieÊ z tego Twój klient.
3. Nie próbuj przekonywaÊ na siïÚ, ĝe kaĝda ryba kocha truskawki. ¿adna ryba
w to nie uwierzy. JeĂli chcesz siÚ przekonaÊ, zrób film z rybami païaszujÈcymi
truskawki i wrzuÊ go na YouTube’a. Nie próbuj udowadniaÊ klientowi, ĝe skoro
nie rozumie Twojego produktu, to jest gïupi — TwojÈ rolÈ jest wyksztaïciÊ
odpowiedniÈ komunikacjÚ.
4. Sztuka ïowienia ryb to sztuka ich zanÚcania — wie to kaĝdy wÚdkarz. TakÈ koncepcjÈ
zanÚty jest rozwijajÈcy siÚ tzw. inbound marketing — tworzysz rynki Ăwiadomych
klientów, którzy majÈ ĂwiadomoĂÊ, jakÈ potrzebÚ zaspokajajÈ. Nie uprawiasz
nachalnej sprzedaĝy, bo coraz wiÚcej firm jest na to odpornych. Innymi sïowy
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— nie ganiaj ryb i nie zmuszaj ich do jedzenia truskawek, które uwielbiasz.
Zastanów siÚ, co mogÈ lubiÊ, i szukaj pomysïów na to, by same do Ciebie
przypïynÚïy.
5. Nie poïawiaj na chama mïodego narybku. Tak dziaïajÈ handlarze z obïÚdem w oczach
i wizjÈ niezrealizowanego forecastu. Pozwól mu dorosnÈÊ. Nie wciskaj klientowi
produktu, jeĂli on (klient) nie jest jeszcze na to gotowy. Edukuj, wyjaĂniaj, okaĝ
cierpliwoĂÊ. To bÚdzie procentowaÊ. Ale uwaĝaj — wyroĂniÚta rybka to ïakomy
kÈsek dla konkurencji. Moĝe Ci zabraÊ tego klienta szybciej, niĝ siÚ obejrzysz.
6. Czasami leszczynowy kij jest lepszy niĝ caïy pÚk wypasionych wÚdek. UĝytecznoĂÊ
czy wrÚcz skromnoĂÊ rozwiÈzañ przy naturalnej prostocie moĝe byÊ dla Twojego
biznesu optymalna. Ludzie nie chcÈ wodotrysków, przynajmniej na poczÈtku.
7. To, ĝe macie dziesiÚÊ wÚdek, piÚtnaĂcie podbieraków i kamizelkÚ z milionem
kieszonek, nie interesuje ĝadnych ryb. Twój produkt i Twoja firma nie interesujÈ
nikogo. RybÚ interesuje wyïÈcznie tïusty robak dyndajÈcy na haczyku. Twoi klienci
chcÈ przede wszystkim rozwiÈzaÊ swój problem lub zaspokoiÊ swojÈ konkretnÈ
potrzebÚ.
8. Wielu wïaĂcicieli jezior, czyli posiadaczy swoich rynków i grup klientów, czÚsto
zawiera wzajemne alianse. Ale co zrobiÊ, jeĂli tego jeziora jeszcze nie masz?
Stwórz wartoĂÊ, która bÚdzie je równowaĝyÊ.
9. Brudne i zamulone jeziora nie sÈ dobrym miejscem dla ryb. Najszlachetniejsze
gatunki kochajÈ przejrzystÈ wodÚ. Jakkolwiek to zabawnie zabrzmi w Twoich uszach
— etyka biznesu jest jednÈ z waĝnych skïadowych wartoĂci Twojej marki.
Nawet jeĂli to sïowo gïoĂno nie pada.
10. ¿yjesz i pïacisz rachunki z biznesu jeziornego, a nie z oglÈdania piÚknych
widoczków. Twoja dziaïalnoĂÊ musi siÚ monetyzowaÊ i zarabiaÊ na siebie.
Chyba ĝe masz zamoĝnych sponsorów, finansujÈcych Twoje hobby hodowli ryb.
Wtedy gratulujÚ, teĝ bym tak chciaï :)
Drogie startupy, kreujcie wïasne rynki i twórzcie jeziora!
— Jacek Kotarbiñski, „Subiektywny blog o sztuce marketingu”1
Wspóïczesne moĝliwoĂci technologiczne mogÈ spowodowaÊ, ĝe maïy rysunek zrobiony dzisiaj przez dziecko moĝe staÊ siÚ jutro hitem amerykañskich
nastolatków. Wykonana przez dwóch gimnazjalistów pasjonatów aplikacja
1

www.kotarbinski.com
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w cenie 99 centów moĝe w ciÈgu 24 godzin zostaÊ pobrana przez milion uĝytkowników, w jednÈ noc czyniÈc z autorów bardzo bogatych ludzi. KiedyĂ byïy
to marzenia. DziĂ stajÈ siÚ realnÈ moĝliwoĂciÈ.
Wspóïczesny przedsiÚbiorca chce kreowaÊ rynek wokóï swoich produktów
i marek, tak jak media pragnÈ skupiÊ odbiorców wokóï swojej autorskiej wizji
opowiadania o Ăwiecie i dostarczania faktów, polityk popularyzuje wĂród wyborców misjÚ reformowania kraju, a guru religijny szuka sposobów pozyskania
i utrzymania wiernych. Obecnie wszyscy korzystajÈ z technik marketingu.
Pytanie: czy wszyscy oferujÈ w zamian konkretnÈ wartoĂÊ? Realne mikrorynki
tworzÈ siÚ aktualnie coraz czÚĂciej wokóï stron internetowych — takĝe portali
spoïecznoĂciowych i stron okreĂlonych wydarzeñ. Kaĝdy chce sprzedaÊ coĂ, co
uznaje za wartoĂciowe, cenne lub ïatwe do zamiany w brzÚczÈcy mieszek zïota.
Sïowem robiÈcym karierÚ staje siÚ „monetyzacja”, czyli przekucie potencjaïu
zainteresowania w konkretny przychód. Wokóï elektronicznych „jezior” tworzone sÈ grona konsultujÈcych, komentujÈcych i wyraĝajÈcych swojÈ aprobatÚ
lub dezaprobatÚ fanów. SieÊ staïa siÚ równieĝ obszarem lansu i awansu najróĝniejszych osób, które budujÈ potencjaï wïasnych marek osobowych. Coraz
wiÚcej pomysïów na produkty, rozwiÈzania i usprawnienia rozpoczyna siÚ od
internetowej dyskusji i analizy komentarzy. Jeszcze nigdy dialog z potencjalnymi klientami czy uĝytkownikami nie byï tak prosty. Ale równoczeĂnie jeszcze nigdy nie byï naraĝony na tak silnÈ i bezkompromisowÈ krytykÚ.
Na rynku ponownie zaczynajÈ siÚ liczyÊ indywidualizm, kreatywnoĂÊ, design
oraz umiejÚtnoĂÊ zdobywania klientów i ich utrzymania. Zdolni polscy programiĂci nie tworzÈ aplikacji mobilnych na rynek rodzimy, ale przede wszystkim
na amerykañski. Dla tego rodzaju produktów ocean i granice pañstwowe nie
majÈ znaczenia. Nagle siÚ okazaïo, ĝe dziÚki outsourcingowi nie trzeba kupowaÊ
fabryki, by wyprodukowaÊ koszulÚ albo pïaszcz.
ZajÈczek
Domi ciÈgnÚïa mnie za nogawkÚ spodni.
— Tato, tato, narysowaïam zajÈczka!
Miaïa 4 lata.
— ¥liczny zajÈczek, Domi. Co z nim zrobisz?
— Wrzucimy go na Fejsbuczka? Tak! WrzuÊmy go na Fejsbuczka! — zapaliïa siÚ.

Kup książkę

Poleć książkę

14

Sztuka rynkologii

Zaïoĝyïem fanpage. Zaprosiïem kilku znajomych. Domi narysowaïa jeszcze zajÈczka
w kilku komicznych pozach i zaïoĝyliĂmy maïÈ galeriÚ. Na koniec dnia mieliĂmy
10 fanów. PoszliĂmy spaÊ.
— Tato, tato — Domi budziïa mnie o szóstej rano.
— Która godzina? Od której nie Ăpisz?
— Od czwartej, Szerlok mnie obudziï. Juĝ szósta, ale to niewaĝne. ZajÈczek
ma juĝ 250 tysiÚcy fanów!
— Chyba coĂ ci siÚ przywidziaïo. Raczej 25.
— Nie, nie, 250 tysiÚcy, mama pokazywaïa mi zera i uczyïa o tysiÈcach. Chodě,
wstawaj szybko, wszyscy do nas piszÈ.
Przetarïem oczy. Odpaliïem iPada. Strona miala 270 tysiÚcy fanów. Kiedy Europa
spaïa, zajÈczek zawojowaï Chiny, JaponiÚ, KoreÚ PoïudniowÈ, Wietnam, TajlandiÚ
i parÚ oĂciennych pañstw. Nie odczytywaïem komentarzy, byïy caïe w krzaczkach,
a Google Translate wariowaï. WyciÈgnÈïem telefon. Wybraïem Jasia. JaĂ byï specem.
Po przeprosinach, ĝe szósta trzydzieĂci, JaĂ potwierdziï swoim trenderem, ĝe wszystko
jest w najlepszym porzÈdku i Azja pokochaïa zajÈczka Domi.
— Tato, tato — Domi miaïa usta w podkówkÚ. — Juĝ kopiujÈ naszego zajÈczka.
— Gdzie? Pokaĝ?
Domi odpaliïa kilka stron. Miaïy po kilka tysiÚcy fanów. Ale rysowane tam zajÈczki
byïy pokraczne, wykrzywione, zïe i dziwaczne. ZajÈczek Domi byï uroczy i miaï
w sobie magiÚ, wypracowanÈ wieloma godzinami ĂlÚczenia dziewczynki w programie
graficznym.
— Tato, tato — prawie pïakaïa. — Co moĝemy zrobiÊ?
— Nic, Domi. Twój ZajÈczek nie jest chroniony patentem, poza tym inni tylko
siÚ nim inspirujÈ i nie moĝna im nic zarzuciÊ.
— Ale ja nie chcÚ — rozpïakaïa siÚ. Mogïem jÈ tylko przytuliÊ.
Poszedïem robiÊ Ăniadanie.
— Tato, tato, ktoĂ do nas dzwoni! Hengautem, hengautem2!
Okazaïo siÚ, ĝe to studio graficzne z Dĝakarty. JakiĂ polski student byï u nich
na praktykach i szybko znalazï mnie na G+. Zadzwoniï. Zrobili animacjÚ ZajÈczka
i chcieliby wrzuciÊ Ămieszny film o jakiejĂ jego przygodzie. Za darmo. W zamian za

2

Google Hangouts — jedna z aplikacji Google+, umoĝliwiajÈca prowadzenie wideopoïÈ-

czeñ z innymi uĝytkownikami serwisu.

Kup książkę

Poleć książkę

15

Starter, czyli mocna wódka

reklamÚ studia na koñcu filmu. Potrzebowali zgody autora oraz skonsultowaÊ pomysï
na scenariusz.
Domi nie zjadïa juĝ Ăniadania. Wpadïa w kreatywnÈ dyskusjÚ o scenariuszu.
Zadzwoniïem do Michaïa.
— Ty jakoĂ monitorujesz tym swoim Brand24 IndonezjÚ? Moĝesz ich sprawdziÊ?
Okazaïo siÚ, ĝe to jedno z bardziej renomowanych studiów graficznych w tej czÚĂci
Ăwiata. Wieczorem film byï na YouTubie i Vimeo. Fanpage miaï juĝ póï miliona fanów,
dynamika spadïa, Azja poszïa spaÊ. Budziïa siÚ Ameryka.
— Tato, tato — zawoïaïa Domi. — Telefon, ale ten normalny.
Dzwoniïa Julia, asystentka Robin Roberts z „Good Morning America”. Zakochali
siÚ w ZajÈczku, a film ich oczarowaï. Powiedziaïa, ĝe graficy Pixara mogÈ chïopakom
z Dĝakarty buty czyĂciÊ. Zapytaïem, skÈd ma mojÈ komórkÚ.
— MyĂli pan, ĝe dla amerykañskich mediów jest to jakiĂ problem? — Ămiaïa siÚ
serdecznie.
RozïÈczyïem rozmowÚ. Podrapaïem ïysÈ gïowÚ.
— Domi, Domi — zawoïaïem. — Moĝe wymyĂlisz mu jakieĂ imiÚ?
Z dedykacjÈ dla Domi <3 :))
PS: Wszystkie postaci powstaïy wyïÈcznie w wyobraěni autora, a ich podobieñstwo
do rzeczywistych osób jest przypadkowe. Lub prawie przypadkowe ;)
— Jacek Kotarbiñski, „Subiektywny blog o sztuce marketingu”
U wielu tak zwanych „tradycyjnych” przedsiÚbiorców owa ïatwoĂÊ tworzenia
rynków spowodowaïa pewnego rodzaju szok. Jak to? Aby zarabiaÊ pieniÈdze,
nie trzeba juĝ budowaÊ fabryk? Magazynów? ZatrudniaÊ na staïe dziesiÈtek
pracowników? OtwieraÊ lokalnych biur? Okazuje siÚ, ĝe… nie. DziÚki rozwiÈzaniom outsourcingowym zlecaÊ produkcjÚ i obsïugÚ logistycznÈ moĝna dziĂ
w zasadzie na caïym Ăwiecie (wystarczy znaleěÊ fabrykÚ z odpowiedniÈ technologiÈ albo odpowiedniego operatora logistycznego). Coraz powszechniejsze staje
siÚ zatrudnianie zespoïów projektowych pod kÈtem konkretnych zadañ, a maïe
firmy usïugowe mogÈ szybko staÊ siÚ duĝymi organizacjami, by po krótkim
czasie znowu byÊ niewielkimi. To kwestia umiejÚtnoĂci zarzÈdzania projektami.
OrganizacjÚ sprzedaĝy moĝna powierzyÊ dystrybutorom, sieciom handlowym
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lub wyspecjalizowanym organizacjom, a finansowanie i ksiÚgowoĂÊ — zewnÚtrznym firmom. Moĝna prowadziÊ duĝe przedsiÚwziÚcia, ale byÊ jednoczeĂnie nieduĝym, zwinnym, szybkim, otwartym na zmiany i potrafiÈcym siÚ
do nich bïyskawicznie dostosowywaÊ. A co w tym wszystkim zdaje siÚ byÊ
najwaĝniejsze? UmiejÚtnoĂÊ tworzenia wïasnego rynku i zarzÈdzania nim.
¥wiat tradycyjnych interesów oraz media poczÈtkowo spoglÈdaïy jak oniemiaïe na zmieniajÈce siÚ w ostatnich kilkunastu latach realia. PodobnÈ sytuacjÚ
przeĝywali francuscy winiarze, gdy odkryto wina Nowego ¥wiata. Tradycyjne
postrzeganie zasad biznesu, reguï rynkowych czy sposobów dziaïania ulegïo
sporym modyfikacjom. Era analogowa odeszïa bezpowrotnie tak jak niegdyĂ
zniknÚïy z ulic konne dyliĝanse czy lampy gazowe. ErÚ cyfrowÈ zaczÚli jednak
budowaÊ nie przedsiÚbiorcy w Ărednim i starszym wieku, ale mïode wilki pokolenia Y i Z, w których ĝyciu sieÊ byïa obecna od dzieciñstwa, dziÚki czemu staïa
siÚ póěniej naturalnym narzÚdziem pracy. Mïodzi przedsiÚbiorcy nie zdobywali
wiedzy na uniwersytetach, ale ĂlÚczÈc godzinami przy komputerze. PokonujÈc
barierÚ jÚzykowÈ, zdobywali globalnie dostÚpne dane i informacje. DziÚki
miÚdzynarodowej komunikacji uzyskiwali bezpïatne odpowiedzi na najbardziej
skomplikowane pytania, a korzystajÈc z oprogramowania typu open source, mogli
eksperymentowaÊ i tworzyÊ produkty informatyczne bez potrzeby inwestowania w nie wielkich pieniÚdzy.
To, czy masz dzisiaj fabrykÚ, przestaje mieÊ znaczenie. To, czy zatrudniasz
najpiÚkniejsze dziewczyny w administracji, równieĝ. DziĂ liczy siÚ to, czy jesteĂ
wiarygodny i wyrazisty, czy potrafisz rozwijaÊ swojÈ markÚ oraz czy masz
sprawny marketing i sprzedaĝ.
„Zaraz, zaraz… — ktoĂ zapyta. — To o co chodzi z tÈ caïÈ rynkologiÈ?”.
Zawsze, kiedy ktoĂ niezwiÈzany z branĝÈ pyta mnie: „Czym siÚ zajmujesz?”,
mam problem z odpowiedziÈ. Sïowo „marketing” nabraïo na tyle pejoratywnego
znaczenia, ĝe laik moĝe siÚ go powaĝnie przestraszyÊ, a co najmniej nieufnie
ïypaÊ spode ïba, bo albo chcÚ mu coĂ wcisnÈÊ, albo jestem z jakiejĂ wielopoziomowej korporacji zajmujÈcej siÚ sprzedaĝÈ bezpoĂredniÈ. Z drugiej strony
tak zwanych „ekspertów marketingu” jest dziĂ tak wielu, ĝe wystarczy rzuciÊ
kamieniem, a na pewno któryĂ zostanie trafiony.
Rozwój mediów elektronicznych spowodowaï lawinowy przyrost pojÚÊ zwiÈzanych ze sïowem „marketing” — lista ta obejmuje miÚdzy innymi wszelkie
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formy marketingu: wirusowy, elektroniczny, spoïecznoĂciowy i wiele innych.
Nie ma juĝ sensu wysyïanie e-maila z tematem „marketing”, bo filtry antyspamowe tylko brzÚczÈ sztuÊcami i siÚ oblizujÈ. PamiÚtam swojÈ osobistÈ walkÚ
o utworzenie specjalnoĂci „marketing” [mark] w ramach Wieĝy SpecjalnoĂci na
Wikipedii — pamiÚtam te nocne dyskusje i gïosowania… Moĝe siÚ w tym pogubiÊ profesjonalista, a co dopiero normalny czïowiek, sïyszÈcy codziennie o chwytach, trickach, zïym marketingu i czajÈcym siÚ za kaĝdym rogiem cwaniaku,
który tylko czeka, by dorwaÊ siÚ do gardïa (portfela) biednego klienta.
— Mamo, czym zajmuje siÚ tata?
— Wiesz co? Mów po prostu, ĝe jest przedsiÚbiorcÈ lub konsultantem.
Albo, ĝe inspiruje i uczy innych ludzi.
Na pytanie o to, czym siÚ zajmujÚ, na poczÈtku lat dziewiÚÊdziesiÈtych odpowiadaïem „marketingiem”. Widziaïem wówczas w wielu oczach próbÚ zdefiniowania tego pojÚcia — odnalezienia jakiegoĂ obrazu, skojarzenia… Póěniej,
kiedy PolskÚ podbijali domoroĂli spece od sprzedaĝy bezpoĂredniej, pytano
mnie, co sprzedajÚ. A w pewnym momencie zauwaĝaïem juĝ tylko zaciskane
w pogardzie usta, gesty zniecierpliwienia i kpiÈce oczy zdajÈce siÚ mówiÊ:
„Ciekawe, kiedy zaczniesz opowiadaÊ swojÈ bajeczkÚ i wciskaÊ mi kolejny kit”.
Przestaïem uĝywaÊ na wizytówkach okreĂlenia „konsultant ds. marketingu”,
gdy tylko nastaïa moda na nazywanie w ten sposób stanowisk handlowych.
Z podobnego powodu zrezygnowaïem z uĝywania sïowa „doradca”. DziĂ
chyba nie odwaĝyïbym siÚ takĝe napisaÊ „ekspert”. Przez ponad 23 lata moja
profesja kojarzyïa siÚ z goĂciem od sprzedaĝy, reklamy, propagandy i public
relations. Wreszcie zdecydowaïem! Od 1 lutego 2013 roku przedstawiam siÚ
osobom niezwiÈzanym z marketingiem jako RYNKOLOG.
MatkÈ chrzestnÈ rynkologii jest dr Jolanta Tkaczyk, adiunkt w Katedrze
Marketingu Akademii Leona Koěmiñskiego w Warszawie. Prowadzi ona od
wielu lat stronÚ Rynkologia.pl. SkÈd siÚ wziÚïa nazwa?
PojÚcie powstaïo, jak szukaïam nazwy domeny w 2000 r. Nie czujÚ siÚ do koñca
autorkÈ, gdyĝ sama nazwa powstaïa w rozmowach z moimi przyjacióïmi — jak
przetïumaczyÊ marketing na polski… Trudno w tej chwili okreĂliÊ jednoznacznie
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autora — byï to zbiorowy wysiïek, ale to ja podjÚïam siÚ trudu upowszechniania
tego pojÚcia. W ramach tantiem zrób jakiĂ dobry uczynek…
— Jola Tkaczyk

Czy w zwiÈzku z tym proponujÚ „sztukÚ rynkologii” jako przykrywkÚ dla
„sztuki marketingu”? Czy doprowadziïem CiÚ do momentu, gdy z wypiekami
zaciekawienia na twarzy chcesz siÚ dowiedzieÊ, cóĝ to za nowa wiedza ta rynkologia, a tu siÚ okazaïo, ĝe to jakiĂ banalny marketing, który wszyscy znajÈ
i którym oczywiĂcie gardzÈ? To dzisiaj modne — mieÊ w pogardzie ów peïen
faïszu i wstrÚtny marketing, bo przecieĝ to „straszna manipulacja, komercja,
a fe… a kysz… a precz mi tu z tÈ ĂciemÈ i wciskaniem czegoĂ na siïÚ!”.
Zacznijmy od poczÈtku. Czy wiesz, co to jest defragmentacja dysku? To
proces, w którym ukïada siÚ pliki na dysku komputera w taki sposób, aby system dziaïaï zdecydowanie szybciej. Masz na pewno jakÈĂ wiedzÚ na temat
marketingu: moĝe gdzieĂ sïyszaïeĂ to sïowo, moĝe coĂ czytaïeĂ, moĝe koñczyïeĂ
ten kierunek, a moĝe prowadzisz swojÈ firmÚ lub pracujesz w korporacji. GdzieĂ
na pewno obiïo Ci siÚ o uszy, ĝe manipulacja, ĝe sztuczki, ĝe kruczki prawne
i gwiazdki w umowach…
NapiszÚ coĂ, co moĝe CiÚ zaskoczyÊ. Otóĝ tak naprawdÚ to nie marketing
oszukuje ludzi, ale ludzie oszukujÈ innych, uĝywajÈc narzÚdzi marketingu.
Prawda, ĝe brzmi to niewiarygodnie? Marketing jest dziedzinÈ zdecydowanie
zwiÚkszajÈcÈ wartoĂÊ dla pracowników, wïaĂcicieli firm i udziaïowców. Teraz
pewnie przeĝywasz szok i krzyczysz wniebogïosy: „Nie! Nie! Nie!”. Ale tak
naprawdÚ to wïaĂnie jest istotÈ marketingu. Czym wiÚc jest caïa ta „rynkologia”?
Spolszczonym „marketingiem”? OczywiĂcie, ĝe nie.
Wedïug mnie „rynkologia” jest nowym, pojemnym pojÚciem, pozwalajÈcym
na szersze zrozumienie marketingu i wyjĂcie poza jego czysto instrumentalnÈ
formÚ. Cokolwiek wiesz na temat marketingu, zachowaj tÚ wiedzÚ i spróbuj
weryfikowaÊ jÈ na bieĝÈco, poĂwiÚcajÈc czas na lekturÚ tej ksiÈĝki — mam
nadziejÚ, ĝe zdoïam CiÚ zainspirowaÊ, zaskoczyÊ, a moĝe nawet i zafrapowaÊ.
„Rynkologia” to takĝe stosunkowo nowe polskie sïowo, nieobarczone bagaĝem
mocno pejoratywnego znaczenia. Wydaje mi siÚ, ĝe dziÚki temu ïatwiej zwrócÚ
TwojÈ uwagÚ na konkretne aspekty etyczne pracy w marketingu.
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Kombinuj bez ¥ciemy
¥wiat, który nas otacza, jest wybitnie podatny na ¥ciemÚ. atwoĂÊ generowania
informacji powoduje, ĝe kaĝdy moĝe pisaÊ czy filmowaÊ co chce, jak chce, kiedy chce,
i puszczaÊ to w obieg. Ale podstawÈ idei „bez ¥ciemy” jest wiarygodnoĂÊ. Szczególnie
w kraju takim jak Polska, gdzie ¥ciema ma siÚ dobrze. W koñcu kombinowanie jest
narodowÈ cechÈ (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu). Brak ¥ciemy
oznacza wiarygodnoĂÊ w tym, co siÚ robi, i w tym, co siÚ mówi. JesteĂ odpowiedzialny
za swoje Sïowo. „JesteĂ odpowiedzialny za to, co oswoiïeĂ”. Dziaïaj bez etycznych
sprzecznoĂci w tym, co robisz, z tym, o czym mówisz. WiarygodnoĂÊ swojÈ i swoich
sïów buduje siÚ latami, ale utraciÊ jÈ moĝna bardzo szybko.
Rzetelni i prawdziwi eksperci bywajÈ w tym kraju biedni, bo nie biorÈ ïapówek
i mówiÈ prawdÚ. Bez ¥ciemy. Lecz ta prawda bywa czasem niewygodna lub nie po myĂli
prezesa. Wtedy ekspert jest zïy, firma badawcza nierzetelna albo agencja reklamowa
gïupia. Taki stan rzeczy daje potÚĝne pole do popisu dla wszelkiej maĂci ĂciemniajÈcych
czarusiów, uprawiajÈcych lizusostwo zarzÈdcze, a których zdefiniowaïem pojÚciem
„psuj rynkowy3”.
Prawdziwa WartoĂÊ nie uznaje ¥ciemy. Gardzi niÈ i jÈ wyĂmiewa. ¥ciema bowiem
jest jak rak, jak kolorowy pajac, który na zewnÈtrz ma wyïÈcznie barwny papierek,
a w Ărodku bezdennÈ i gïupiÈ pustkÚ niewiedzy i niekompetencji. ¥ciema lubi siÚ teĝ
skrywaÊ pod maskÈ profesjonalizmu. WartoĂÊ kosztuje zbyt wiele, by daÊ siÚ okieïznaÊ
¥ciemie. ChoÊ czasem daje siÚ przez niÈ wyprowadziÊ z równowagi.
— Jacek Kotarbiñski, „Subiektywny blog o sztuce marketingu”
Bez wzglÚdu na to, czy mówimy o zdolnym inĝynierze, sprawnym artyĂcie
czy Ăwietnym designerze, biznesowi wizjonerzy, przedsiÚbiorcy i marki, które
potrafiÈ tworzyÊ rynki i na nich walczyÊ, sÈ dzisiaj majÈtkiem kaĝdego pañstwa. Ich radoĂÊ tworzenia i innowacyjnoĂÊ budujÈ niepowtarzalne wartoĂci,
które docenia i szanuje Ăwiat. W spoïeczeñstwie coraz czÚĂciej skupiajÈcym siÚ
na gospodarce opartej na wiedzy oraz rosnÈcej roli kapitaïu intelektualnego
w tworzeniu konkurencyjnych rozwiÈzañ wymaga to szczególnego podkreĂlenia.
3

Psuj rynkowy — domorosïy i wyszczekany spec od wszelakich pijarów, internetów,

marketingów, soszialów, fejsów, tïytów i brendów, który wysysa budĝet marketera niczym
wielbïÈd deszczówkÚ, a po którym trzeba sprzÈtaÊ, poprawiaÊ i reperowaÊ, nie wspominajÈc
o psychoterapii zszokowanego dyrektora marketingu (definicja z inspiracji Marty Ch. Nowak).

Kup książkę

Poleć książkę

20

Sztuka rynkologii

Rynkologia dotyczy nie tylko przedsiÚbiorstw. Wiele pañstw dochodzi do
wniosku, ĝe receptÈ na dobrobyt nie jest wyïÈcznie obcinanie kosztów rozdmuchanych przez realizacjÚ obietnic wyborczych, ale takĝe poszukiwanie sposobów
na generowanie rosnÈcych dochodów, które stymulowaïyby rozwój gospodarczy.
Jest to wyzwanie równieĝ dla samorzÈdów, poniewaĝ nie jest dziĂ sztukÈ wybudowaÊ kosztochïonny stadion — sztukÈ jest zapewniÊ mu model dochodowy
gwarantujÈcy nie tylko pokrycie bieĝÈcych kosztów utrzymania, ale i moĝliwÈ
nadwyĝkÚ, która trafi do miejskiej kasy. W sferze pañstwowej i samorzÈdowej
myĂlenie rynkowe, kreatywnoĂÊ czy przedsiÚbiorczoĂÊ zawsze bÚdÈ miaïy przewagÚ nad zachowawczym myĂleniem urzÚdniczym.
WïaĂciciele polskich firm potrafiÈ wprowadzaÊ na rynek wysokiej klasy
odrzutowce, projektowaÊ i sprzedawaÊ ekskluzywne jachty, organizowaÊ miÚdzynarodowÈ dystrybucjÚ kosmetyków, opracowaÊ technologiÚ produkcji grafenu, realizowaÊ innowacyjne wyzwania informatyczne czy chemiczne… Polscy
studenci projektujÈ ïaziki na Marsa, informatycy wygrywajÈ renomowane konkursy, a dzieciaki z Odysei Umysïu od wielu lat naleĝÈ do Ăwiatowej czoïówki.
¥wiat nie ma dla nich ograniczeñ, a prawdziwi pasjonaci powinni nauczyÊ siÚ…
tÚskniÊ. Zgodnie z dewizÈ Antoine’a de Saint-Exupéry’ego:
Jeĝeli chcesz wybudowaÊ statek, nie nawoïuj ludzi do zbierania drewna, nie dziel
pracy i nie rozdawaj zadañ. Zamiast tego naucz ich tÚskniÊ za ogromnym
i bezkresnym morzem.
JesteĂ gotów? Zapnij pasy, wïóĝ kamizelkÚ ratunkowÈ i zaczynamy!
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