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Streszczenie: Polska jest regionem, w którym inwestycje dotyczące wysokich technologii nie 

są jeszcze na tyle powszechne, by mogła być z tego znana na arenie międzynarodowej.  

W porównaniu z krajem sąsiadującym, takim jak Niemcy dostrzega się wyraźne różnice  

w rozwoju wysokich technologii zwłaszcza w zakresie biotechnologii. W polskiej gospodarce 

nadal dominuje udział rolnictwa wobec działalności usługowej stąd nakład na inwestycje high 

tech nie jest tak wysoki, a liczba ośrodków B+R w kraju jest niewielka. W artykule 

zaprezentowano różnice w podejściu do strategii marketingowych oraz rozwoju wysokich 

technologii wynikającego z tych strategii. Celem artykułu jest analiza strategii marketin-

gowych w Polsce z wykorzystaniem danych wtórnych. Badaniu poddano jednostki 

biotechnologiczne znajdujące się w kraju oraz szczególne skupiska rynku wysokich 

technologii. 

Słowa kluczowe: strategia marketingowa, high tech (wysoka technologia), biotechnologia. 

MARKETING STRATEGIES HIGH TECH IN POLAND 

Abstract: Poland is a country where high technology investments are not yet common 

enough to be known internationally. In comparison with neighboring countries such as 

Germany, there are clear differences in the development of high technologies, especially in 

the field of biotechnology. In the Polish economy, the share of agriculture in relation to 

service activity still dominates, hence the expenditure on high tech investments is not as high 

and the number of R&D centers in the country is small. The article presents differences in the 

approach to marketing strategies and the development of high technologies resulting from 

these strategies. The aim of the article is to analyze marketing strategies in Poland using 

secondary data. Biotechnological units located in the country and specific agglomerations of 

the high technology market were examined. 

Keywords: marketings strategies, high tech, biotechnology. 
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1. Wprowadzenie 

Współcześnie rozwój regionu skupia się na wzroście kapitału technologicznego. Działania 

władz obecnie są ukierunkowane na innowacyjność, która przyczynia się do lepszego 

zarządzania jednostką terytorialną, a tym samym wpływa korzystnie na przepływ technologii. 

Szeroki aspekt strategii marketingowych nie pozwala jednoznacznie określić zakresu 

obszarowego danego zagadnienia. Polski rynek wysokich technologii podlega jednak 

ciągłemu rozwojowi. Zarządzający nie są w stanie w pełni wykorzystać wszystkich obecnych 

strategii marketingowych dostępnych w działalności gospodarki. Rynek high tech zmienia się 

bardzo dynamicznie i dlatego często nie wytycza się strategii tylko prowadzi badania 

spekulacyjne. Jednym z najtrudniejszych problemów rozwojowych polskiej gospodarki  

w ostatnim czasie jest niski poziom innowacyjności, która polega na wdrażaniu nowych, 

oryginalnych produktów bądź metod wytwarzania. Obserwacja zjawisk gospodarczych 

wskazuje jednak na dynamiczne, radykalne i zazwyczaj pozytywne zmiany utożsamiane  

z postępem technicznym w zakresie high tech. Zmiany w konsumpcji są natomiast wciąż na 

tyle niewielkie, że nie pozwalają w pełni skupić się na inwestowaniu w innowacyjność 

(Firszt, 2014).  

Sytuacja jednak ulega ciągłym zmianom i obecnie celem programów wsparcia 

innowacyjności teoretycznie jest dofinansowanie szczególnie małych i średnich firm na 

poziomie kraju. Ogląd praktyczny ukazuje jednak, że takie firmy otrzymały na badania 

własne i wdrożenia niewielkie środki finansowe. Zgodnie z danymi Programu Rozwoju 

Przedsiębiorstw do 2020 r. (opracowanego w Ministerstwie Gospodarki), struktura wydatków 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (s. 9) jest następująca i przedstawiona na 

poniższym wykresie. 

 

Rysunek 1. Struktura wydatków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (opracowanie 

własne na podstawie „Struktury wydatków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, s. 9). 



Wpływ strategii marketingowych… 405 

Powyższy wykres ukazuje znikomy (11%) nakład inwestycyjny na działalność B+R, który 

mogłaby rozwinąć krajową działalność naukową. Przeznaczenie 38% na inwestycje kapita-

łowe, do których między innymi zalicza się zakup maszyn i urządzeń jest tzw. „podaniem 

ryby”, a nie „zarzuceniem wędki”, czyli nakładem na polską myśl naukową. 40% środków 

finansowych zostało przekazane na instytucje otoczenia biznesu, z czego prawie połowa tej 

ostatniej puli została przeznaczona dla instytucji naukowych na budowę i modernizację 

infrastruktury badawczej.  

Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej, a w późniejszym czasie liberalizacji obrotów 

handlowych i postępującej globalizacji społeczeństwo uzyskało dostęp do całej światowej 

oferty produktowej, w której tworzone są najnowsze technologie, ale wkład naszej gospodarki 

do globalnej myśli technologicznej jest niewielki ze względu na znikomy udział inwestycji  

w działalność badawczo-rozwojową. Rodzi to negatywne, kaskadowe konsekwencje dla 

gospodarki m.in. ogranicza długookresową dynamikę PKB, determinuje niekorzystną 

sytuację w obrotach handlowych z zagranicą, negatywnie wpływa na rynek pracy oraz 

wykorzystanie krajowych zasobów kapitału ludzkiego. Stąd na rozwój rynku high tech musi 

wpływać korzystne zarządzanie strategiczne, które jest wdrażaniem określonego cyklu 

organizacyjnego, na który składają się trzy etapy (Żółtowska, 2009): 

 Planowanie strategiczne. 

W ramach planowania przeprowadzana jest m.in.: 

 diagnoza przedsiębiorstwa, 

 ocena jego otoczenia, 

 ocena strategicznej pozycji organizacji. 

Ten etap skupia się na szczegółowym badaniu pozycji firmy na rynku, 

najważniejszych obszarów jej działalności, bada się otoczenie za pomocą analizy 

SWOT oraz ocenia się szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa w zakresie 

konkurencji. Wymaga się jasnego określenia celów podejmowanych działań,  

a także podjęcia próby przewidzenia, stworzenia prognozy przyszłych warunków, 

w jakich funkcjonować będzie przedsiębiorstwo. Na tej podstawie przygoto-

wywany jest plan działania (Anonim, data nieznana – www.macrologic.pl). 

 Wdrażanie strategii. 

W procesie wprowadzania strategii w życie następuje realizacja przygotowanego 

planu działania. Istotne jest, aby nie przystępować do rygorystycznego wypełniania 

każdego punktu. Należy uwzględnić aktualne, realne uwarunkowania oraz indywidu-

alnie i elastycznie dostosować się do wymagań, których rzeczywiste poznanie 

możliwe jest dopiero na tym etapie. Podczas wdrażania strategii tworzy się optymalne 

struktury organizacyjne, system zarządzania, przygotowuje się budżety, a także 

przekłada się cele wyższego rzędu nad te mniej istotne (Anonim, data nieznana – 

www.macrologic.pl). 
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 Nadzór strategiczny.  

Ostatnim etapem jest kontrola każdego działania prowadzonego przez podmiot. Ma to 

na celu korelację między zapewnieniem ich prawidłowości oraz zgodności z przygoto-

wanymi założeniami, ale także korekcję wszelkich nieprawidłowości i odchyleń od 

normy. Istotne jest wczesne wykrycie wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz 

możliwości podnoszących szansę na skuteczną realizację celów (Anonim, data 

nieznana – www.macrologic.pl). 

2. Zdefiniowanie i podział strategii marketingowych 

2.1. Definicja strategii marketingowej 

Pojęcie strategii marketingowej jest w literaturze różnie definiowane. Głównym 

problemem wynikającym z braku jednorodnej interpretacji jest fakt, iż nie można 

jednoznacznie określić podmiotu marketingu regionalnego. Stąd najpierw należy się skupić 

na definicji samej strategii. R.L. Ackoff uważa, że strategia dotyczy długofalowych celów  

i sposobów ich osiągania, wpływających na system jako całość. Strategię rozwoju lokalnego 

określa się, jako zespół decyzji określających długofalową perspektywę działalności układu 

terytorialnego i jego przewidywanych relacji z otoczeniem (Anonim, 2012-2018). 

Strategia marketingowa, to „zestaw planowanych i zintegrowanych działań, za pomocą 

których osiąga się cele rynkowe w korelacji z innymi celami (…). Jest to system zasad i reguł 

działania wyznaczający ramy aktywności rynkowej w długim okresie (Gajdzik, 2002). 

2.2. Rodzaje strategii marketingowych 

W literaturze wyodrębnia się trzy rodzaje strategii marketingowych:  

a) strategię ogólną, która określa całokształt aktywności rynkowej wobec odbiorców oraz 

konkurentów i najczęściej stanowi integralny element strategii rozwoju regionu, 

b) strategię szczegółową (funkcjonalną), która odnosi się do wybranego rynku, segmentu 

rynku lub subproduktów terytorialnych; charakteryzuje się ona krótszym zasięgiem 

czasowym, a jej opracowanie i wdrożenie znajdują się w gestii kierowników 

określonych komórek organizacyjnych, 

c) strategię operacyjną, która wiąże się z marketingiem mix, czyli zestawieniem 

instrumentów marketingowych. 

Strategia ogólna oraz strategia szczegółowa przedstawiają metody i źródła budowania 

przewagi konkurencyjnej, zatem zamiennie można nazywać je strategią konkurencyjną. 

Należy jednak podkreślić, że strategia szczegółowa dokładniej opisuje, w jaki sposób  

i o jakiego odbiorcę władze będą się starać, określa jakie są szanse na jego pozyskanie i skąd 
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wynika zainteresowanie tą grupą odbiorców. Strategia operacyjna (instrumentalna) natomiast 

informuje o tym, jaką rolę w procesie realizacji celów rynkowych przypisano poszczególnym 

narzędziom marketingowym. Strategie instrumentalne stanowią plan działania w zakresie:  

 kształtowania oraz nadawania nowych cech określonej grupie zasobów regionu oraz 

subproduktom terytorialnym (np. kreowanie marki), 

 polityki cenowej obejmującej czynsze, opłaty, podatki, 

 budowania kanałów dystrybucji w wyniku płynnego przebiegu informacji między 

pośrednikami a urzędami i innymi instytucjami, 

 tworzenia kanałów komunikacji z potencjalnymi i obecnymi odbiorcami oraz 

tworzenie przepływów informacyjnych o walorach regionu (Żelazko, 2010). 

Wymieniono dotychczas trzy rodzaje strategii, jednakże to ogólna i szczegółowa są 

związane z zaawansowanym procesem zarządzania marketingowego. Strategia marketingowa, 

to program działań, który określa tryb realizacji celów rynkowych oraz drogi reakcji na 

wynikające zmiany. Na rysunku poniżej przedstawiono przykład zastosowania strategii 

marketingowych w województwie małopolskim. 

 

Rysunek 1. Strategia promocyjna marki Małopolski (Redakcja Marki Małopolska – 2011-2020). 

Region Małopolski w swojej strategii marketingowej skupia się na połączeniu systemu 

koordynacji Marki Małopolska oraz promocji Marki Małopolska w ramach programu 

Małopolska 3.0. Na system koordynacji Marki Małopolska składa się branding i koordynacja 

działań; mają się one skupiać na skutecznej segmentacji rynku i połączeniu elementów 
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marketingu mix, natomiast promocja Marki Małopolska ma na celu skupienie się na 

instrumencie marketingu mix jakim jest promocja, a w tym skuteczna reklama. 

3. Rozwój wysokich technologii 

3.1. Zdefiniowanie sektora wysokich technologii 

Za sektor wysokich technologii najczęściej uważa się branże powstające na styku nauki  

i przemysłu, które bazują na przetwarzaniu rezultatów wyników badań naukowych  

w przemyśle. W statystykach krajowych stosuje się metodologię OECD opartą na podejściu 

dziedzinowym i produktowym, w których głównym wyznacznikiem zaliczenia danej branży 

lub produktu do sektora HT jest ocena intensywności wydatków na B+R. Z perspektywy 

nauki jest to działanie horyzontalne, czyli nakierowane na długofalowe spektrum działalności. 

Przedsiębiorstwo wysokich technologii zdefiniowano jako podmiot gospodarczy 

działający na styku branży gospodarczo-naukowej uznanej za wysoką technologię i/lub 

wytwarzającą produkty klasyfikowane jako wysoko technologiczne. Prowadzi ono aktywną 

działalność badawczo-rozwojową, i zawiera w sobie cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego  

i opartego na wiedzy. Wykorzystuje w szerokim zakresie nowoczesną technologię 

informacyjną i jest otwarte na funkcjonowanie w zakresie obszarów krajowych i między-

narodowych. Nie zamyka się tylko na gospodarkę narodową. Odznacza się zatem 

określonymi cechami, do których zalicza się (Zakrzewska-Bielawska, 2010): 

 wysokie nakłady finansowe na działalność B+R (8% i więcej wartości sprzedaży);  

 duże nakłady kapitałowe i wysokie ryzyko inwestycyjne;  

 wysoką kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, naukę i zwinność (agile);  

 szybką dyfuzję innowacji technologicznych;  

 szybki proces dewaluacji opracowanych i stosowanych technologii;  

 ścisłą współpracę naukowo-techniczną i partnerską;  

 dużą elastyczność struktur organizacyjnych;  

 samodzielność i autonomię pracowników wsparty wiedzą i wysokimi, często 

unikalnymi kompetencjami oraz informacjochłonność (wzrost liczby i różnorodności 

gromadzonych i przetwarzanych informacji). 

3.2. Analiza rynku wysokich technologii w Polsce  

W Polsce w roku 2016 przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe stanowiły 117 placówek. 

Ta liczba obrazuje jak wzrasta z roku na rok obecność rynku high tech na rynku. Poniższy 

wykres obrazuje liczbę placówek B+R w województwach Polski. 
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Rysunek 2. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R) w województwach 

Polski w 2016 roku (Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

(bdl.stat.gov.pl)). 

Interpretując wykres zaobserwowano, że w województwach podlaskim, lubelskim  

i podkarpackim dominuje liczba przedsiębiorstw B+R między 1-3. Część zachodnia Polski, 

czyli województwa zachodniopomorskie i lubuskie stanowią najmniejszą liczbę 

przedsiębiorstw B+R stanowiącą między 0-1. Utrudnia to współpracę międzynarodową 

między innymi z Niemcami, którzy chętniej współpracowaliby z Polską w ramach przemysłu 

wysokiej technologii. Obecnie jednak Polska skupia się na zwiększeniu nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową. Należy również rozpatrywać działalność B+R w ujęciu 

długofalowym, co przedstawia poniższy wykres. 
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Rysunek 3. Nakłady na działalność B+R w Polsce do 2020 r. (% PKB). 

Cel Polski w ramach wyznaczonej strategii Europa 2020 obejmuje wdrażanie reformy 

sektora nauki. Do roku 2020 w Polsce na działalność sektora naukowego przeznaczone 

zostanie około 2% PKB, czyli tyle ile wynosi średnia norma w Unii Europejskiej. Jest to 

znaczna poprawa w odniesieniu do lat ubiegłych i stanowi znaczny wzrost udziału Polski  

w przemyśle wysokich technologii. Na podstawie „Krajowego programu reform na lata 2011-

2014” przewidziano następujące zadania do realizacji w ramach strategii Europa 2020: rozwój 

i modernizację infrastruktury, rozwój innowacyjności i wzrost kapitału intelektualnego oraz 

ścisła współpraca nauki z gospodarką. W ujęciu międzynarodowym nakłady Polski na 

działalność B+R kształtują się następująco na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 4. Inwestycje przedsiębiorstw B+R w ujęciu procentowym w latach 2015-2018. 
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Powyższy raport przedstawia perspektywę nakładów na działalność B+R Polski i krajów 

zbliżonych gospodarczo. Największe nakłady przedsiębiorstw w działalność prognozuje 

przeznaczyć Słowacja (69%) oraz Chorwacja (68%). Polska również znajduje się w czołówce 

i planuje przeznaczyć również więcej nakładów na działalność badawczo rozwojową niż  

w roku 2015. Rozwój powinien postępować bardzo dynamicznie i należy do niego dążyć 

opracowując strategię marketingową, ponieważ jej skuteczność prowadzi do szybszego 

postępu. 

3.3. Analiza rynku wysokich technologii w Austrii 

Sektor badań naukowych w Austrii rozwija się bardzo dynamicznie. Wszystkie jednostki 

badawczo-rozwojowe skupiają się na tym, by innowacyjne pomysły zostały jak najlepiej 

wykorzystane na rzecz przyszłych, gotowych produktów na skalę międzynarodową bądź 

globalną. Główne dziedziny działalności wspomnianego sektora to: 

 Przemysł 4.0. 

 Life Science. 

 Przemysł samochodowy. 

 Technika ochrony środowiska. 

 Sektor IT i telekomunikacji. 

 Chemia, tworzywa sztuczne. 

 Maszynoznawstwo, elektronika, mechatronika. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na Life Science, czyli nauki związane z rozwojem 

medycyny i farmaceutyki, które rozwijają się najprężniej. Działalność tego sektora najlepiej 

opisać w liczbach: 

 3 478 nowych lokalizacji projektów badawczych, 

 823 firmy z zakresu działalności badawczo naukowej, w tym 55 instytutów 

badawczych, 

 51 660 pracowników, w tym 19 830 w instytutach badawczych, 

 nakłady na B+R 11,3 mld euro (dane pochodzą z roku 2017). 

Powyższe dane ukazują poziom rozwinięcia austriackiej myśli technologicznej. Firmy  

i startupy w zakresie technologii terapeutycznej, medycznej i diagnostyki tworzą dynamiczne 

środowisko dla działalności badawczo-rozwojowej. Co druga firma biotechnologiczna 

znajduje się w centrum Wiednia, w tym Campus Vienna Biocenter, jedna z wiodących firm 

badań biomedycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Najważniejsze punkty badań 

obejmują onkologię, neurologię, szczepionki i immunologię, a także medycyna precyzyjna  

i e-zdrowie. W ostatnich latach Austria zasłynęła z pracy nad „szczepionką” na raka. 

Produkty biofarmaceutyczne wyprodukowane w zagłębiu biotechnologicznym Wiednia są już 

dostępne na rynku. Między innymi Marianomed wyprodukował antywirusowy spray 

przeciwko przeziębieniu, a Intercell szczepionkę przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu. 
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Wzbudziło to zainteresowanie ze strony światowej gospodarki, która czynnie angażuje się  

w te działania.  

Według Philippa von Lattorffa – dyrektora zarządzającego Boehringer Ingelheim 

Regional Center Vienna (RCV) „warunki ekonomiczne i polityczne są stabilne, a jakość życia 

jest doskonała. […] Środowisko kulturowe zwiększa ogólną jakość lokalizacji biznesowej 

jako miejsca pracy, także dla międzynarodowych ekspertów. Zasadniczo mamy stosunkowo 

wysoki poziom wykształcenia w Austrii i otrzymujemy również specjalistów, których 

potrzebujemy. Niemniej jednak jest jeszcze miejsce dla poprawy wysokiego poziomu 

wykształcenia, zwłaszcza w dziedzinie nauki. Pożądana byłaby także optymalizacja ram 

ekonomicznych” (Philipp von Lattorff, 2017). Atrakcyjne kredyty i ulgi podatkowe to tylko 

przykłady wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać 

po zakończeniu badań premię w wysokości 12% wydatków poniesionych na badania  

i eksperymentalne prace rozwojowe. Badania prowadzone na zlecenie mogą generować  

do 1 mln euro premii w danym roku podatkowym. Wsparcie przedsiębiorstw działających  

w zakresie sektora badawczo-rozwojowego polega między innymi na udzielaniu korzystnych 

kredytów ERP1, dopłat i gwarancji.  

Austriacy stawiają sobie za cel bycie w czołówce światowego przemysłu high tech. 

Wykorzystują skutecznie swoje umiejętności i potrafią je w odpowiedni sposób 

zareklamować w ramach stosowania strategii marketingowych tak, aby zainteresować 

wsparciem pozostałe kraje między innymi Unii Europejskiej. 

4. Strategie marketingowe a przemysł high tech 

Skuteczny marketing regionu polega na tym, żeby pojęcia tego nie utożsamiać tylko  

z reklamą i aktywizacją sprzedaży. Należy dostosować produkt do zainteresowania 

odbiorców. Każdy region ma zasoby, które można wykorzystać na rozwój produktów wysoko 

technologicznych. Wyróżniamy trzy typy działania strategii marketingowej (Łojewska, 2017): 

 Należy w skwantyfikowany2 sposób przeanalizować rynek na ile konkurencja 

zaspokaja potrzeby odbiorców. 

 Segmentacja rynku, która polega na podziale odbiorców z punktu widzenia 

określonych kryteriów (mogą być różne). Jest potrzebna, by produkt lepiej dostosować 

do potrzeb konkretnych odbiorców. 

 Osiągnięcie sukcesu rynkowego jest możliwe w przypadku, gdy oddziałuje się na 

odbiorcę wszystkimi instrumentami, m.in. różnymi kanałami dystrybucji, cechami 

                                                      
1 Kredyt ERP jest to udzielenie środków pieniężnych w zakresie zaplanowanych zasobów 

przedsiębiorstwa. 
2 Skwantyfikować oznacza ująć coś ilościowo, przedstawić w postaci liczbowej [sjp.pl]. 
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fizycznymi i rynkowymi produktu, ceną, promocją w tym reklamą. Połączenie tych 

instrumentów powinno być zharmonizowane, zmieniać się w fazach życia produktu – 

nazywa się tą kompozycję marketingiem mix. 

Sukces w przemyśle wysokich technologii, a tym samym w wykorzystaniu strategii 

marketingowych stanowi specjalizacja niezależnie od czynników takich, jak dywersyfikacja 

czy strategia kosztowa. Specjalizacja to znajomość wiedzy specjalistycznej oraz fachowości. 

Reasumując w Polsce jednostki terytorialne w większości nie stosują innowacyjnego 

podejścia do działalności high tech. Władze rzadko podejmują aktywną analizę strategiczną, 

która koncentruje się na podejściu spekulacyjnym i skupia się na zastosowaniu tylko jednego 

elementu z marketingu mix, jakim jest promocja wizerunku regionu, jako miejsca 

atrakcyjnego dla inwestorów. Niedostateczna elastyczność w dostosowaniu do potrzeb 

odbiorcy sprawia, że nie ma skutecznego przepływu informacji między władzami regionu  

a ostatecznym odbiorcą. W Polsce nie ma skutecznego wykorzystania segmentacji rynku,  

co przyczynia się do nieprawidłowego zastosowania strategii marketingowych. Kształtowanie 

sektora biotechnologicznego powinno być rozpoczęte skuteczną segmentacją. Potrzeby 

inwestorów z branży biotechnologicznej są dość zróżnicowane, a wymagania co do 

intensywności i jakości działań marketingowych duże, stąd elastyczność marketingu mix jest 

kluczowa w dostosowaniu do potrzeb intensywnej i dynamicznej działalności bio-

technologicznej. Ograniczone możliwości finansowe i kompetencyjne władz polskich 

regionów przyczyniają się do współpracy z instytucjami zewnętrznymi spoza granic Polski, 

co powoduje mniejszą promocję regionu. Ukierunkowanie na potrzeby sektora 

biotechnologicznego przyczynia się do stwarzania większego zainteresowania inwestorów 

daną jednostką terytorialną. Lepsze wyniki w rywalizacji konkurencyjnej na rynku 

biotechnologicznym osiągają te województwa, które koncentrują uwagę na wybranym 

segmencie inwestycji biotechnologicznych (Żelazko, 2012). 

5. Podsumowanie 

Adaptacja strategii marketingowych na rynku wysokich technologii to proces, który trwa 

już od wielu lat. Obecnie technologia jest produktem, który trzeba zareklamować w taki 

sposób, by przynosił jak największe korzyści w procesie długofalowym. Skuteczność 

stosowania strategii marketingowych jest wyższa, gdy powstają one w procesie planowania. 

Podczas tego etapu należy również wprowadzić wstępne prognozy rozwoju technologii. 

Należy pamiętać, że marketing w oparciu o zastosowanie modelu 7P nie jest skuteczny  

w procesie przedrynkowym, ponieważ technologia nie jest wtedy szczegółowo określona. 

Ciężko jest jednoznacznie określić przede wszystkim cenę, promocję, dystrybucję oraz 

zasoby ludzkie podczas wdrażania procesu technologicznego, jednakże marketing mix jest 
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bardzo pomocnym narzędziem przy określaniu działań strategicznych. Rozwój rynku 

wysokich technologii jest uwarunkowany również od decyzji osób zarządzających, ponieważ 

są to działania kapitałochłonne i obarczone ryzykiem wysokich strat. Stąd przy wdrażaniu 

działalności badawczo-rozwojowej należy zawsze stosować strategie marketingowe,  

by ograniczyć koszty wprowadzenia nowych technologii i wspomóc młodych naukowców  

w ich badaniach na rzecz rozwoju technologii i wsparciu państwa, jako kraju z szeroko 

rozwiniętą myślą innowacyjną. W Polsce nakłady na działalność B+R są jednymi z niższych 

w Europie, a struktura finansowania działalności B+R jest odległa od tego, co powinno być 

realizowane. Zdecydowanym działaniem byłoby wyższe inwestowanie przez polskich 

przedsiębiorców w działalność B+R oraz staranne skomercjalizowanie najnowszych 

technologii. Najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z funduszy unijnych, które  

w dużym zakresie wspomagają działalność badawczo-rozwojową. 
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