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KONCEPCJE MARKETINGOWE  
NA RYNKU USŁUG TSL 

Streszczenie 
W opracowaniu zidentyfikowano jakiego rodzaju koncepcje marketingowe wykorzystuj�

przedsi�biorstwa działaj�ce w bran�y transportowo-spedycyjno-logistycznej. 
Ustalono czy przedsi�biorstwa stosuj� marketing transakcyjny czy raczej wykorzystuj� zasady 

marketingu relacyjnego. Ponadto zbadano jakiego rodzaju prawa marketingowe mog� wspomóc 
działalno�� marketingow� badanych przedsi�biorstw. Punktem wyj�cia rozwa�a� było przyj�cie 
zało�enia, �e nie ma zamkni�tej listy zasad i strategii, które gwarantuj� sukces rynkowy.  

WST�P 
W ostatnich latach pomimo wyst�pienia kryzysu, rynek usług logistycznych rozwija si�

do�� intensywnie. �wiadcz� o tym mi�dzy innymi badania przeprowadzone przez Antal 
Global Snapshot w 2012 roku, na podstawie których stwierdzono, �e rynek logistyczny  
nale�y do jednych z najbardziej stabilnych rynków pracy, w tym równie� rynek polski1[9].  
Ponadto w raporcie wskazuje si�, �e najbardziej innowacyjne i dalekowzroczne firmy planuj�
nowe inwestycje, co jest niew�tpliwie odzwierciedleniem pozytywnych prognoz na dalszy 
rozwój strony popytowej zamawiaj�cej usługi logistyczne.  

W�ród ró�nych uczestników rynku na którym działaj� firmy transportowo-spedycyjno-
logistyczne znajduj� si� dostawcy prostych usług logistycznych tzw. 2PL, zwykle 
transportowo-spedycyjno-magazynowych jak na przykład firma Prologis, która wynajmuje 
powierzchnie magazynowe, operatorzy 3PL oferuj�cy kompleksow� obsług� logistyczn�, 
zwykle działaj�cy na rynkach mi�dzynarodowych, jak na przykład JAS-FBG [4, s.18], 
integratorzy/koordynatorzy logistyczni zwani 4PL, którzy ł�cz� usługi w zakresie zarz�dzania 
ła�cuchem dostaw, budowania strategii klientów i wdra�ania rozwi�za� z obszaru IT, jak 
UPS Logistics [12, s.353] lub podmioty wirtualne 5PL obsługuj�ce rynki e-biznesu jak na 
przykład WebLogistics. W�ród tych ostatnich s� tzw. integratorzy (których przedmiotem 
działania jest organizacja całego procesu realizacji zamówienia, a nast�pnie podzlecanie 
poszczególnych procesów na zasadzie podwójnego outsourcingu) oraz podmioty działaj�ce 
jako eRynki (których głównym zadaniem jest  kojarzenie strony popytowej i poda�owej 
rynku usług logistycznych)[8, s.128-129].  

Najwi�ksi gracze dzi�ki umiej�tnemu wykorzystaniu zasobów, kompetencji operacyjnych 
i strategicznych zwi�kszaj� dystans w stosunku do �rednich i małych przedsi�biorstw. 
                                                
1Trzynasta edycja badania dotycz�ca dynamiki zatrudnienia  przeprowadzonego przez Antal Global Snapshot 
obj�ła respondentów z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. 
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Zauwa�alna jest zatem polaryzacja rynku. Najlepsze perspektywy rozwoju maj� firmy, które 
s� w stanie zaoferowa� logistyk� kontraktow�. W gorszej pozycji s� typowi spedytorzy oraz 
przewo	nicy. Według rankingu Operator Logistyczny Roku 2012 (którego główny patronat 
obj�ła SGH w Warszawie) firmy wymieniane w pierwszej kolejno�ci jako najwi�ksi gracze 
(w zale�no�ci od kryterium oceny) to Raben Polska, DHL Express, TNT Express Worldwide 
(Poland), PEKAES, Hellmann Worldwide Logistics, DHL Supply Chain, Trans – Tok 
Logistics, Partner Logistic, GEFCO Polska, Maszo�ski-Logistic, Geodis Calberson Polska, 
IFB International Freightbridge (Poland), Maszo�ski-Logistic, Panalpina Polska, Spedimex, 
Diera. Wymienione firmy zajmuj� czołowe miejsca jako: najwi�ksze pod wzgl�dem 
potencjału konkurencyjnego, zakresu �wiadczonych usług logistycznych, jako 
przedsi�biorstwa wypełniaj�ce zało�one normy usług logistycznych, maj�ce najlepsz�
pozycj� rynkow� w ocenie standardu obsługi lub najlepsz� pozycje rynkow� w kontek�cie 
lidera rynku. Niemniej tak�e du�e firmy nie s� wolne od zagro�e� jakie dyktuje rynek. W 
szczególno�ci s� to spadek rentowno�ci, migracja wyszkolonych pracowników, utrata 
kluczowych klientów, zmiana trendu z jako�ciowego na cenowy, zagini�cia ładunków, 
globalny kryzys [5, s. 273-276].   

Eksperci rynku TSL podkre�laj�, �e po kilku spektakularnych upadkach firm bran�y, 
poszczególne podmioty zacz�ły ró�nicowa� swoje partnerstwo i lepiej zarz�dza� ryzykiem 
obieraj�c przy tym ró�norodne strategie rozwoju [13, s.13-24]. Przykładowo cz��� z nich 
rozszerza spedycj� samochodow� i rozbudowuje ła�cuch logistyczny, skupiaj�c si� na 
trwałych strategiach rozwoju jak na przykład Trade Trans Sp. z o.o., inne zwi�kszaj� zakres 
oferowanych usług i rozbudowuj� portfel stałych klientów jak na przykład Apreo Logistics 
S.A. Pomimo tego, �e podstawowym kryterium wyboru usługodawców TSL pozostaje dla 
klientów cena, podmioty bran�y buduj� strategie poprzez pozycjonowanie na rynku i 
działania marketingowe maj�ce na celu zaznaczenie odr�bno�ci od konkurencyjnego 
otoczenia.  

1. KONCEPCJE MARKETINGOWE NA RYNKU TSL 
 W podj�tych rozwa�aniach przyj�to sobie za cel zidentyfikowanie jakiego rodzaju 

koncepcje marketingowe wykorzystuj� przedsi�biorstwa oraz które z praw marketingu s�
baz� dla działa� marketingowych [10], [11]. Zbadane zatem zostało podej�cie, które kładzie 
nacisk na strategie, jak i podej�cie kład�ce nacisk w swej pocz�tkowej formie na taktyk�.  

Badania miało charakter sonda�owy i przeprowadzono je w�ród przedsi�biorstw bran�y 
TSL. W badaniu przeprowadzonym w roku 2012 wzi�ło udział 46 respondentów. Pomimo 
faktu i� w badaniach zastosowano dobór celowy uzyskane wyniki zawieraj� w sobie walor 
poznawczy i pewn� warto�� empiryczn�. Celem uproszczenia bada� wybrano dwie 
podstawowe koncepcje charakteryzuj�ce tradycyjny nurt marketingu i nurt znacznie nowszy. 
W zwi�zku z tym skierowano do respondentów zapytania, za pomoc� których mo�liwe było 
okre�lenie czy przedsi�biorstwa reprezentuj�ce bran�� TSL stosuj� marketing transakcyjny 
czy marketing nowszej generacji, tzw. marketing relacji.  

Cechy marketingu tradycyjnego i relacyjnego (zaznaczone kolejno numerem jeden lub 
dwa) na podstawie których diagnozowano orientacj� przedsi�biorstw zaprezentowano w 
tabeli 1. 
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Tab. 1.Cechy marketingu tradycyjnego i relacyjnego.


ródło: Opracowanie własne na podstawie: [1],[2],[3, s.205-214],[6]. 
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Do�wiadczenia wyniesione z praktyk, które miały miejsce w przedsi�biorstwach z badanej 
bran�y oraz znajomo�� rynku na podstawie bezpo�rednich relacji interpersonalnych pozwalaj�
stwierdzi�, �e w wielu przypadkach marketing relacyjny nie jest „uprawiany” systemowo w 
całej swojej rozci�gło�ci. Wynika to przede wszystkim z siły przetargowej poszczególnych 
podmiotów w całym „ła�cuchu dostaw” usług logistycznych. Relacje oparte na partnerstwie 
rozwija si� głównie po stronie odbiorców, zwłaszcza tych które składaj� du�e zlecenia. Ka�de 
kolejne ogniwo, w tym pierwotny zleceniodawca dyktuje warunki powi�za�. Ponadto 
indywidualizacja oferty usługowej w wielu przypadkach jest wr�cz niemo�liwa. Im prostsza 
usługa i wra�liwszy klient - migruj�cy w zale�no�ci od aktualnie oferowanej ceny, tym 
stosowanie marketingu relacyjnego jest trudniejsze.

W  wyniku bada� okazało si�, �e prawie 70% badanych respondentów wskazywała w 
wi�kszo�ci na cechy, które s� charakterystyczne dla marketingu relacji. To znaczy badani 
wskazywali na przynajmniej sze�� spo�ród jedenastu cech poddanych ocenie2.  

2. PRAWA MARKETINGOWE DEDYKOWANE PODMIOTOM  
RYNKU TSL 
W praktyce działania przedsi�biorstw niezwykle istotne s� nie tylko przyj�te strategie 

marketingowe, lecz tak�e niuanse taktyczne, które prowadz� do ich realizacji. W zwi�zku z 
tym zasadne jest zbadania jakiego rodzaju zasady marketingowe mog� wspomóc działalno��
marketingow� przedsi�biorstw. 

Punktem wyj�cia rozwa�a� było przyj�cie zało�enia, �e nie ma zamkni�tej listy zasad i 
strategii, które gwarantuj� sukces rynkowy. Wyniki bada� na podstawiektórych mo�na 
zidentyfikowa� popularno�� takiej a nie innej strategii lub okre�li� prawa najbardziej 
adekwatne do zastosowania przez  podmioty działaj�cych w bran�y TSL s� tylko wskazówk�
jakie drogi rozwoju podejmuj� podmioty. �lepa implementacja rozwi�za� stosowanych u 
konkurencji nie mo�e by� recept� na przetrwanie. Słu�y jedynie pewnej refleksji, która w 
starciu z analiz� własnych zasobów pozwala wyznaczy� indywidualny plan marketingowy. 

W ramach bada�, respondentów poproszono o wskazanie jak� wag� w praktyce działania 
przedsi�biorstw maj� dwadzie�cia dwa niezmienne prawa, przy czym ka�de z praw opisano 
zdaniem wyja�niaj�cym jego istot�. Celem uproszczenia  bada� przyj�to skal� dwustopniow�, 
gdzie zero oznaczało – raczej nieprzydatne dla osi�gni�cia sukcesu rynkowego, a jeden – 
raczej przydatne. Tabela 1. Prawa podzielono na dwie grupy, dla których �rednia waga 
wynosiła od 0 do 0,5 – prawa nieprzydatne oraz od 0,6 do 1,0 – prawa przydatne. W�ród praw 
poddanych ocenie znalazły si� te, które odnosz� si� do pozycjonowania firmy, działa� stricte 
marketingowych, jak równie� konfigurowania strategii firmy (tabela 2)3. 

Tab. 2. Klasyfikacja praw marketingu. (Szczegółowy opis praw zawarto w tabeli 3 i 4) 


ródło: Opracowanie własne. 

                                                
2Ka�dorazowo respondenci mieli do wyboru jedn� spo�ród dwóch opcji. 

3Nazwy wymienionych grup s� umowne. Pozycjonowanie mie�ci si� bowiem w planowaniu strategicznym i jest 
jednocze�nie elementem strategii marketingowej. 
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W wyniku bada� okazało si�, �e prawa maj�ce znaczenie dla działalno�ci omawianych 
podmiotów nale�� do wszystkich wymienionych grup (tabela 3 i 4). 

Tab. 3. Prawa marketingu szczególnie przydatne dla podmiotów działaj�cych w bran�y TSL.


ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych bada�.  
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Tab. 4. Prawa marketingu okre�lone jako mniej przydatne dla podmiotów działaj�cych w bran�y TSL


ródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych bada�.  

W wyniku bada� okazało si�, �e do wypracowania sukcesu pomocne jest przestrzeganie 
nast�puj�cych reguł: 
– planowanie w perspektywie foresightowej, 
– zało�enie funkcjonowania w warunkach chaosu i chwilowych niepowodze�,  
– umiej�tne pozycjonowanie, 
– szukanie nisz jeszcze niezagospodarowanych, 
– koncentrowanie si� na wymaganiach klientów kluczowych i rezygnowanie z działa� nie 

przynosz�cych warto�ci dodanej, 
– podejmowanie wysiłków maj�cych na celu zaistnienie w umysłach klientów, 
– post�powanie fair play z klientem, 
– gromadzenie kapitału celem podj�cia przedsi�wzi�� inwestycyjnych.  

ZAKO�CZENIE 
Z racji du�ej konkurencji na rynku TSL podmioty niech�tnie dziel� si� swoimi 

do�wiadczeniami z zakresu budowy startegii marketingowej. Trudno zatem stwierdzi� jaka 
jest efektywno�� działa� bazuj�ca na nowych metodach marketingowych typu: ambient 
marketing, marketing do�wiadcze�, mBranding, crowdsourcing, neuromarketing, 
grywalizacja czy audiobranding. Pojawiaj�ce si� w literaturze przedmiotu opracowania 
dotycz�ce działa� marketingowych przedsi�biorstw dotycz� zwykle wybranych przedsi�wzi��
i rzadko kiedy ukazuj� konkretne plany działa� [7, s. 103-112]. W zwi�zku z powy�szym 
podmioty buduj� swoj� strategi� głównie na bazie własnych do�wiadcze� i pozyskanych 
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ogólnych informacji rynkowych. Respondenci wskazali na wi�cej ni� tradycyjne postrzeganie 
roli marketingu oraz na mo�liwo�� czerpania inspiracji przynajmniej z połowy spo�ród 
dwudziestu dwóch praw marketingu sformułowanych przez Ries'a i Trout'a. Bior�c pod 
uwag� fakt du�ej fluktuacji podmiotów bran�y i wzrastaj�cej liczby przedsi�biorstw z 
udziałem kapitału zagranicznego działania marketingowe na omawianym rynku b�d� w 
przyszło�ci z pewno�ci� zintensyfikowane. 
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Abstract 
The paper identifies types of marketing strategies used by freight forwarders, transport enterprises 

and logistics companies. It also determines whether enterprises use transactional marketing or 
relationship  marketing principles. Moreover, the question which marketing laws can support 
 marketing activities of the analysed enterprises has been examined. The paper assumes there is no 
established set of rules and strategies which could guarantee marketing success.  

Autorzy: 
dr Anna Maryniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu 
e-mail: anna.maryniak@ue.poznan.pl 


