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Marketing bezpoœredni w Polsce
(na przyk³adzie korporacji Amway)
1. Wstêp
Na coraz bardziej zat³oczonych produktami i us³ugami rynkach w wielu krajach, w tym przechodz¹cych transformacjê systemow¹, pojawiaj¹ siê nowe przedsiêbiorstwa, które d¹¿¹ do zdobycia na nich trwa³ego miejsca. Z kolei firmy
o niez³ej kondycji zmuszone s¹ do postawienia sobie pytania: co zrobiæ, aby
wzglêdnie korzystn¹ sytuacjê poprawiæ i umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku
w d³ugim okresie?
Wiêkszoœæ firm szuka odpowiedzi na powy¿sze pytanie w marketingu, jak¿e
ró¿norodnie definiowanym. W ostatnich latach w opinii niektórych teoretyków
i praktyków marketing klasyczny traci sw¹ efektywnoœæ. P. Kotler — powszechnie uznany autorytet w tej dziedzinie — na warszawskim seminarium dla biznesmenów stwierdzi³, i¿ „marketing masowy bêdzie raczej ustêpowa³ miejsca marketingowi odnoszonemu do okreœlonych grup odbiorców”1.
Wœród nowych koncepcji promocji ogromn¹ popularnoœæ zdobywa marketing
bezpoœredni, wyodrêbniony w autonomiczn¹ dyscyplinê wiedzy i pragmatyki
w krajach o dojrza³ej gospodarce rynkowej oraz na wschodz¹cych rynkach,
w tym w krajach postsocjalistycznych.

2. Aspekty teoretyczne marketingu bezpoœredniego
Do istotnych zmian zachodz¹cych w krajach wysoko rozwiniêtych zalicza siê
szybki wzrost ludnoœci w wieku poprodukcyjnym, aktywizacjê zawodow¹ kobiet,
1
F. B a r l i k, Marketing. Warszawskie Seminarium P. Kotlera. Sztuka odnajdywania klienta na
zat³oczonym rynku, „Rzeczpospolita” 1998, nr 253.
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zmiany stylu ¿ycia, proces indywidualizacji potrzeb, rozwój elektronicznego handlu i biznesu2. Przyczyn tych zmian nale¿y dopatrywaæ siê w:
— globalizacji rynków i mo¿liwoœci bezpoœredniego dostêpu do klientów na
ca³ym œwiecie dziêki swobodzie komunikowania,
— zaburzeniach rynków na skutek mniejszych kosztów wejœcia i pozyskiwania klientów,
— wzmocnieniu pozycji klienta, gdy¿ bezpoœrednia relacja pozwala na
dok³adne okreœlenie jego potrzeb,
— zwiêkszaniu specjalizacji i wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami w d¹¿eniu do eliminowania konkurencji.
Wspó³czesny zindywidualizowany, bezpoœredni marketing oznacza nawi¹zywanie trwa³ych kontaktów z nabywcami towarów i us³ug. Odbywa siê to poprzez
dostarczanie klientom coraz bardziej zró¿nicowanych ofert, wzbogaconych
w wiele dodatkowych elementów, które w odczuciu konsumentów powiêkszaj¹
wartoœæ dóbr i us³ug oraz satysfakcjê z ich nabywania.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e umiejêtnoœæ koncentracji na indywidualnie postrzeganych konsumentach oraz nieustanne podtrzymywanie z nimi œcis³ej wiêzi bêdzie
decydowaæ w nieodleg³ej przysz³oœci o tym, kto utrzyma siê w grze konkurencyjnej na rynku.
W zapisie statutowym Amerykañskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpoœredniego powy¿sza forma handlu jest „marketingowym systemem wzajemnego
oddzia³ywania, w którym u¿ywa siê jednego lub wielu œrodków reklamy, aby
spowodowaæ mierzaln¹ odpowiedŸ i/lub transakcjê w ka¿dym miejscu”3. W brytyjskim ujêciu tej definicji stwierdza siê, ¿e „marketing bezpoœredni jest metod¹
reklamy i sprzeda¿y, stosuj¹c¹ zró¿nicowany zestaw nastêpuj¹cych narzêdzi:
poczty, telefonu, kuponu, katalogu, sprzeda¿y domokr¹¿nej i coraz czêœciej nowych mediów elektronicznych”4. Tak rozumiana koncepcja marketingu bezpoœredniego zak³ada ograniczanie szczebli oddzia³ywania na konsumenta dla uzyskania wiêkszej sprawnoœci (efektywnoœci) ekonomicznej.
Do czterech podstawowych instrumentów marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja) dodano dwa nowe, okreœlone umownie terminami: us³ugi dla
klienta i lojalny klient — wskazuj¹ce na utrzymywanie trwa³ych wiêzi z nabywcami towarów i us³ug.
W marketingu zindywidualizowanym odró¿nia siê wiêc sprzeda¿ bezpoœredni¹
w przypadku osobistego kontaktu przedstawiciela producenta z klientem (akwizy2

Z. Z w i e r z c h o w s k i, Tendencje. Czas na elektroniczn¹ ekonomiê, „Rzeczpospolita” 1998,
nr 263.
3
M. C h r i s t o p h e r, A. P a y n e, D. B a l l a n t y n e, Relationship Marketing, Butterworth
Heinemann, Worcester 1991, s. 11.
4
K. R e t z l e r , Direct Marketing. The Proven Path to Successful Sales, Scott, Forestmann and
Company, 1998, s. 6.
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tor, agent, domokr¹¿ca) od propozycji kupna zg³aszanej w przesy³ce pocztowej,
zawieraj¹cej broszury informacyjno-reklamowe, katalogi, ulotki, imienne listy,
oferty drukowane w gazetach, a tak¿e dostarczane próbki produktów. Bêd¹ to
tak¿e propozycje handlowe przekazywane kana³ami medialnymi, jak telefon, telewizor, Internet.

3. Rozwój marketingu bezpoœredniego
na przyk³adzie korporacji Amway
W publikatorach poœwiêconych marketingowi ocenia siê, ¿e udzia³ sprzeda¿y
bezpoœredniej na rynku detalicznym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
zachodnich wynosi nieca³e 4%5. Jednak¿e przedstawione tam prognozy zak³adaj¹,
¿e do koñca XX wieku sprzeda¿ bezpoœrednia zwiêkszy siê ponad 10-krotnie.
Profesor P. Kotler na wczeœniej wspomnianym seminarium marketingu w Warszawie potwierdzi³ obiegow¹ opiniê, i¿ marketing bezpoœredni i public relations rozwijaj¹ siê znacznie szybciej ni¿ inne formy promocji. Chodzi tu bowiem o ni¿szy
koszt pozyskania klienta t¹ metod¹ wzglêdem innych.
W dystrybucji sieciowej Multi Level Marketing (MLM), gdzie ka¿dy dystrybutor jest samodzielnym przedsiêbiorc¹, jako pierwsza rozpoczê³a dzia³alnoœæ firma California Vitamins jeszcze w 1934 r. Kilka lat póŸniej zmieni³a nazwê na
Nutrilite Food Supplement Corporation, funkcjonuj¹c dalej w systemie MLM.
W 1959 r. z firmy tej odeszli Amerykanie holenderskiego pochodzenia Rich de
Vos i Jay van Andel, a wraz z nimi dystrybutorzy ich sieci, tworz¹c w³asn¹ firmê
pod nazw¹ Amway6. Dzisiaj jest to najwiêksza korporacja MLM na œwiecie, która wprowadzi³a na rynek ponad 400 produktów opatrzonych w³asnym znakiem
firmowym, znanych w 80 krajach œwiata.
W Japonii korporacja Amway uzyska³a pierwsze miejsce pod wzglêdem dynamiki rozwoju (3 tys. firm). W 1993 roku znalaz³a siê na drugim miejscu po rodzimej Toyocie pod wzglêdem wysokoœci dochodów. Na dwóch najwiêkszych
rynkach sprzeda¿y bezpoœredniej — USA i Japonii — firmy tego rodzaju rozprowadzaj¹ 35% wszystkich kosmetyków. Niemal taki sam udzia³ maj¹ na tamtych
rynkach firmy sprzedaj¹ce odkurzacze.
W 1979 r. amerykañska Federal Trade Commission (FTC) uzna³a dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ korporacji Amway za legaln¹, sprzyjaj¹c tym samym dynamicznemu
jej rozwojowi w latach nastêpnych. Warto przy okazji zaznaczyæ, ¿e w drugiej
po³owie lat 80. system MLM zaczêto wyk³adaæ tak¿e na wy¿szych uczelniach.
Lata dziewiêædziesi¹te XX wieku to tak¿e ekspansja Amway na nowe rynki,
5

Z. G a j e w s k i, Mity sprzeda¿y bezpoœredniej (Wywiad z M. Florczukiem — dyr. generalnym Amway Polska), „Businessman”, marzec 1998.
6
Druga, historycznie bior¹c, korporacja pracuj¹ca w systemie MLM to firma Shaklee, równie¿
za³o¿ona przez b. dystrybutora Nutrilite — Forresta C.W. Shaklee.

Spis treœci/Table of Contents

204

Jan Siekierski

zw³aszcza wschodz¹ce Europy Œrodkowej, Azji, Ameryki Œrodkowej i Po³udniowej. Obecnie z korporacj¹ wspó³pracuje ponad 500 firm, w tym kompanie telefoniczne Sprint i MCI oraz ubezpieczeniowe (AL, Williams).
Œwiatowe obroty korporacji Amway w latach 1959—1997 s¹ przedstawione na
wykresie 1.
Wy k r e s 1
Œwiatowy obrót firmy Amway

• r ó d ³ o: Amway Polska Sp. z o.o.

4. Marketing sprzeda¿y bezpoœredniej w Polsce
na przyk³adzie Amway Polska
W Polsce od niedawna dzia³a Stowarzyszenie Sprzeda¿y Bezpoœredniej, które
ocenia, ¿e udzia³ tej firmy w handlu na naszym rynku detalicznym wynosi nieca³y 1% z dynamik¹ wzrostu 10—15% rocznie. Firmy sprzeda¿y bezpoœredniej
opanowa³y ok. 17% naszego rynku kosmetyków.
Sprzeda¿ bezpoœrednia (direct marketing) za poœrednictwem indywidualnych
dystrybutorów tworz¹cych sieæ (network) ludzi wspó³pracuj¹cych i dziel¹cych siê
doœwiadczeniem, wiedz¹ i informacj¹ przedstawiona zostanie na przyk³adzie firmy Amway Polska Sp. z o.o., cz³onka wymienionego wy¿ej Stowarzyszenia.
W dniu 18 XI 1992 roku rozpoczê³a w Polsce dzia³alnoœæ spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Amway Polska z siedzib¹ w Warszawie.
Firma zatrudnia 194 osoby i dysponuje nowoczesnym systemem ³¹cznoœci
z central¹ w Ada (stan Michigan USA). Korporacja Amway ma w³asn¹ stronê
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w Internecie, która stopniowo jest uzupe³niana stronami afiliacji z ca³ego œwiata,
w tym od 1997 roku w³asn¹ stron¹ Amway Polska. W zorganizowanym pierwszym poziomie ³¹cznoœci komputerowej dystrybutorzy mog¹ zamawiaæ produkty
w hurtowniach z p³atnoœci¹ kartami Visa dostosowanymi do potrzeb firmy przez
Bank Œl¹ski. W drugim etapie w najbli¿szych latach to samo rozwi¹zanie bêdzie
dostêpne dla pojedynczych konsumentów.
Centralny magazyn znajduje siê w Pruszkowie, sk¹d towary s¹ rozprowadzane
do obiektów lokalnych i wielu punktów sprzeda¿y (Warszawa, Gdañsk, Szczecin,
Kraków, Wroc³aw, Poznañ, Katowice, £ódŸ). Dystrybutorzy mog¹ odbieraæ produkty osobiœcie lub przez pocztê, ale mo¿liwa jest tak¿e dostawa wprost do
sprzedawców. Komputerowy system rejestracji zamówieñ i przep³ywu towarów
obejmuje wszystkie fazy ci¹g³ego zaopatrzenia. Ka¿dy dystrybutor jest niezale¿nym przedsiêbiorc¹ i samodzielnie podejmuje decyzje o sprzeda¿y. Corocznie
odnawiana jest umowa z firm¹. Dystrybutor nawi¹zuje kontakt ze sponsorem.
Rozpoczêcie dzia³alnoœci dystrybutora wymaga zg³oszenia dzia³alnoœci w urzêdzie miasta lub gminy. Po rejestracji w systemie Regon (GUS) zobowi¹zany zostaje on do zg³oszenia dzia³alnoœci w Urzêdzie Skarbowym. Dystrybutor jednorazowo wykupuje tzw. podstawowy zestaw handlowy zawieraj¹cy 5 produktów
przeznaczonych na polski rynek wraz z literatur¹ zawieraj¹c¹ informacje s³u¿¹ce
pomoc¹ w uruchomieniu w³asnego biznesu (Podrêcznik biznesu, Poradnik prawny i inne).
Sponsor, bêd¹c aktywnym dystrybutorem, przygotowuje pocz¹tkuj¹cych do
dzia³alnoœci w oparciu o w³asne doœwiadczenie. Z 80 tys. dystrybutorów 65 tys.
posiada zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ handlow¹ i us³ugow¹. Jej g³ównym celem jest
maksymalizacja sprzeda¿y.
Sprzedawcy kupuj¹ produkty firmy po cenach hurtowych i maj¹ prawo ich
sprzeda¿y z mar¿¹ detaliczn¹. Na ogó³ nie przekracza ona 30%, lecz w praktyce
jest to nie wiêcej ni¿ 10—15%. Drugi sk³adnik dochodów sprzedawcy to progresywna premia (3—21%) od obrotów uzyskanych przez grupê osób, które pozyska³ do wspó³pracy. Gdy grupa ta osi¹gnie okreœlony poziom wartoœci sprzeda¿y,
dzieli tê premiê wed³ug wczeœniej ustalonych zasad. Jeœli lider utrzyma ten wynik
przez kilka miesiêcy, staje siê dystrybutorem bezpoœrednim. Za dodatkowe wyniki jest wynagradzany tzw. premi¹ kierownicz¹.
Wszystkie produkty korporacji przeznaczone na polski rynek odpowiadaj¹ wymaganym normom. Posiadaj¹ niezbêdny atest PZH w Warszawie wraz z instrukcj¹ u¿ycia. Aktualnie na rynku znajduje siê 250 produktów, ale oferta jest systematycznie powiêkszana. W ofercie 38% stanowi¹ œrodki czystoœci, 30% kosmetyki pielêgnacyjne i higieny osobistej, 10% kosmetyki kolorowe, 10% zestawy naczyñ, 9% naturalnego pochodzenia preparaty witaminowe oraz 3% tzw. zestawy
handlowe (informacje i literatura szkoleniowa na temat produktów i sprzeda¿y)7.
Amway Polska w dniu 23 V 1997 r. podpisa³a kontrakt z operatorem cyfrowej
7

Z. G a j e w s k i, op. cit., s. 16.
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telefonii komórkowej Era GSM na dystrybucjê aparatów i kart SIM. Koszt wejœcia do sieci Network Marketing (nazwa u¿ywana zamiennie z systemem MLM)
jest niewysoki, gdy¿ stanowi ekwiwalent 60—70 USD. Plan marketingowy jest
narzêdziem realizacji celów firmy i dystrybutorów. Nie ogranicza to samodzielnoœci partnerów, mog¹ na przyk³ad rozprowadzaæ produkty innych firm.
Rok finansowy w korporacji Amway rozpoczyna siê 1 wrzeœnia, a koñczy
31 sierpnia nastêpnego roku. W pierwszym roku finansowym spó³ka osi¹gnê³a obroty w wysokoœci 66,8 mln z³, a w ostatnim zamkniêtym 160 mln z³ (1996 r.). Obroty spó³ki Amway Polska w latach 1993—1997 przedstawione s¹ na wykresie 2.
Zysk netto wynosi³ œrednio 10%. Do bud¿etu pañstwa wp³acono 39,6 mln z³
podatku dochodowego, 47 mln z³ podatku VAT, 33 mln z³ ce³. W przedsiêbiorstwie stosowane s¹ (oprócz systemu premiowania) wyró¿nienia (odznaki i nagrody) dla dystrybutorów i sponsoringu miêdzynarodowego.
Wy k r e s 2
Obroty firmy Amway Polska Sp. z o.o.

• r ó d ³ o: Amway Polska Sp. z o.o.
U w a g a: Obroty za trzy kwarta³y 1997 roku (IV kwarta³ prognoza).

5. Zakoñczenie
Zjawiskiem trwa³ym wspó³czesnego rynku staje siê postêpuj¹ca atomizacja
i zró¿nicowanie. Instrumenty marketingu bezpoœredniego z samej istoty przystosowane s¹ do wyszukiwania i obs³ugi nisz rynkowych, czêsto decyduj¹c o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez firmê je stosuj¹c¹. Mo¿liwoœci zastosowaSpis treœci/Table of Contents
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nia nowoczesnej techniki medialnej i reklamy i ich mierzalnoœæ pozwalaj¹ na
szybk¹ weryfikacjê i racjonalizacjê podejmowanych decyzji, przyczyniaj¹c siê do
podnoszenia efektywnoœci marketingu bezpoœredniego. Ponadto koncepcja ta udowadnia, ¿e warto traktowaæ konsumenta jak „d³ugoterminow¹ inwestycjê”, która
w odpowiednim czasie zaowocuje trwa³¹ wiêzi¹ i wzrostem zysków firmy. D³ugi
okres realizacji oznacza jednak ¿mudn¹ drogê zdobywania zaufania klientów poprzez ró¿norodne formy dzia³ania i komunikowania. W praktyce istnieje silna
presja na osi¹ganie szybkich efektów, a wiêc w krótkim czasie. W konfrontacji
ze strategi¹ d³ugoterminow¹ bêd¹ pojawiaæ siê bariery i zagro¿enia w upowszechnianiu marketingu bezpoœredniego. Nie przekreœla to jednak faktu, ¿e
przeobra¿enia wspó³czesnego rynku, a w szczególnoœci nowe tendencje socjoekonomiczne wyraŸnie go faworyzuj¹. Potwierdza to w pe³ni przyk³ad firmy Amway
w œwiecie i w Polsce.
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