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Streszczenie: Artykuł jest prezentacją spojrzenia na rolę marki jako nośnika wartości  7 

w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego oraz na wzajemne relacje marka  8 

a innowacje i innowacyjność w tymże przedsiębiorstwie.  9 

Przedstawiono w nim fragment wyników badań jakościowych, przeprowadzonych na czterech 10 

dwunastoosobowych grupach, reprezentowanych przez absolwentów śląskich uczelni 11 

technicznych i ekonomicznych, którzy pracują w działach marketingu, a także zajmują się 12 

bezpośrednio wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo-13 

badawczych1. Celem badań jest zdiagnozowanie ich stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych 14 

oraz zachowań w stosunku do problematyki znaczenia marki dla innowacyjnego 15 

przedsiębiorstwa. 16 

Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań focusowych, stwierdza, że tożsamość marki 17 

implikuje jej wartość, silna marka wpływa na podniesienie efektywności i innowacyjności 18 

organizacji, odgrywa dużą rolę przy zakupie produktu i pomaga tworzyć osobowość 19 

przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym. 20 

Słowa kluczowe: marka, marka innowacyjna, wartość marki.  21 

 22 

                                                 
1 Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Śląskie kadry dla innowacyjnej przedsiębiorczości, 

realizowanego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od marca 2017 do 28 lutego 2019 

roku w ramach Działania 11.3, Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych w Osi Priorytetowej IX – Wzmocnienie Potencjału 

Edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt ma na celu 

podniesienie kompetencji 180 uczestników (absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych)  

w zakresie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności z obszaru zarządzania innowacjami i projektami 

innowacyjnymi, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, e-marketingu i e-sprzedaży, zwanych również 

marketingiem i sprzedażą produktów IT. 



68 D. Dolińska-Weryńska 

THE BRAND AS A VALUE IN AN INNOVATIVE ENTERPRISE  1 

OF THE SILESIAN REGION IN THE OPINION OF EMPLOYEES  2 

IN THE SILESIAN GRADUATES, TECHNICAL AND ECONOMIC 3 

UNIVERSITIES 4 

Abstract: The article is a presentation of the view on the role of the brand as a carrier of 5 

value in the innovative enterprise of the Silesian region and on the mutual relations of the 6 

brand and innovation and innovation in the enterprise.  7 

It presents a fragment of the results of qualitative research, conducted on four twelve-person 8 

groups, represented by graduates of Silesian technical and economic universities, who work in 9 

marketing departments, and also deal directly with the implementation of innovations in 10 

enterprises and in scientific and research institutions. The purpose of research is to diagnose 11 

their state of knowledge, emotional attitudes and behaviors in relation to the problem of brand 12 

importance for an innovative enterprise. 13 

The author, based on the conducted focus studies, states that the brand's identity implies its 14 

value, a strong brand increases the efficiency and innovation of the organization, plays a big 15 

role in the purchase of the product and helps to create the personality of the enterprise in the 16 

social environment. 17 

Keywords: brand, innovative brand, brand value. 18 

1. Wprowadzanie  19 

Firmy, korporacje oraz organizacje szukają nowych pomysłów żeby sprostać 20 

oczekiwaniom klientów, zaspokoić ich potrzeby i stworzyć z nimi stałe relacje oparte na 21 

zaufaniu i obopólnym porozumieniu. Szukają także sposobów żeby wyeksponować swoją 22 

markę oraz odróżnić ją od konkurencji. Niematerialna wartość marki jest często o wiele 23 

większa niż materialne aktywa firmy, a wartość produktu jest bezspornie funkcją percepcji 24 

marki firmy.  25 

Intensywne badania nad wartością i kapitałem marki rozpoczęły się na przełomie lat 80.  26 

i 90. XX wieku. Podkreślano wtedy, że kapitał marki jest jednym z kluczowych aktywów 27 

marketingowych, przy pomocy którego wzmacniane są relacje pomiędzy przedsiębiorstwem  28 

i akcjonariuszami, a także kształtuje się zachowania konsumentów w długim okresie czasu 29 

(de Chernatony, 2010; Yoo, Donthu, Lee 2000; Folkenberg; 1996; Kall, Sojkin 2006; Dębski, 30 

2009). Kapitał marki był przedmiotem badań z dwóch punktów widzenia. Pierwszy dotyczył 31 

aspektu finansowego, drugi koncentrował się na konsumencie i jego zachowaniach jako 32 

źródła kapitału marki (Aaker, 1991, pp. 4-25; Keller, 1993, pp. 1-22).  33 

W literaturze przedmiotu brakuje jednak badań dotyczących roli marki w przedsię-34 

biorstwach innowacyjnych, a przede wszystkim badań na temat wpływu marki na 35 
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innowacyjność i wprowadzanie innowacji w tychże przedsiębiorstwach, co jest przedmiotem 1 

prezentowanego artykułu. 2 

Grupę badawczą stanowili absolwenci śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych  3 

(48 badanych), którzy brali udział w pierwszej turze projektu Śląskie kadry dla innowacyjnej 4 

przedsiębiorczości. Zastosowano celowy dobór próby badawczej w ramach której poddano 5 

badaniu przedstawicieli trzech głównych dziedzin gospodarki narodowej: przemysłu, usług  6 

i handlu oraz instytucji naukowo-badawczych w jednakowych proporcjach. W każdym z tych 7 

obszarów wdrażanie innowacji jest koniecznością. Jednakowo uwzględniono także udział 8 

przedsiębiorstw: micro, małych, średnich i dużych (jednakowe udziały procentowe). 9 

Projekt skierowany jest do przyszłej kadry zarządczej oraz wysokokwalifikowanej kadry 10 

specjalistów, którzy będą odpowiadać za przebieg procesów innowacyjnych (od pomysłu do 11 

wdrożenia) oraz do absolwentów, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej. 12 

Wszyscy uczestnicy, pracują w działach marketingu, bądź też bezpośrednio zajmują się 13 

innowacjami w swoich firmach (był to jeden z warunków rekrutacji do projektu). 14 

W pierwszej części artykułu, autorka definiuje pojęcie marki, innowacji, innowacyjności 15 

oraz innowacyjnego przedsiębiorstwa. Druga część artykułu jest relacją z badań, gdzie 16 

przyjętą metodą badawczą były zogniskowane wywiady grupowe (ang. focus group 17 

interviews, FGI). Wywiady prowadzone zostały w formie dyskusji pod kierunkiem 18 

moderatora na podstawie scenariusza. W każdym z czterech focusów, świadomie dobierano 19 

uczestników, tak żeby w każdej z grup focusowych uczestniczyli przedstawiciele: przemysłu, 20 

usług, handlu i instytucji naukowo-badawczych. Zapewniło to możliwość swobodnej dyskusji 21 

i konfrontacji opinii i poglądów, albo szerzej postaw. Za wyborem metody wywiadu  22 

i techniki zogniskowanego wywiadu grupowego przemawiał fakt, że wykorzystując regułę 23 

wzajemnej stymulacji uczestników dyskusji można dotrzeć do poglądów i motywacji 24 

respondentów, które mogą być nie do końca uświadomionymi przekonaniami i wyobraże-25 

niami na temat interesującego badaczy zagadnienia. Artykuł kończy podsumowanie wyników 26 

badań.  27 

2. Marka i marka innowacyjna 28 

Marka to suma wrażeń, jakie odnoszą konsumenci w wyniku jej używania. Marka jest 29 

obietnicą oraz kwintesencją wszystkich atrybutów, korzyści, przekonań i wartości, które 30 

różnicują, redukują kompleksowość i upraszczają proces decyzyjny (Krawulski, 2000; Wojcik 31 

2005). Jest ona wynikiem zsumowania doświadczeń z przeszłości, skojarzeń i oczekiwań na 32 

przyszłość. Pełniąc funkcję informacyjną, pozwala klientowi na dokonanie zakupu bez 33 

czasochłonnej analizy danego segmentu rynku oraz porównywania cen danego towaru 34 

proponowanego przez różnych producentów (Kall et al., 2003). Marki pełnią trzy główne 35 



70 D. Dolińska-Weryńska 

funkcje: 1) pomagają konsumentom dokonać wyboru w oszałamiającej palecie możliwości;  1 

2) podkreślają istotę jakości produktu lub usługi i upewniają klientów w przekonaniu,  2 

że dokonali właściwego wyboru; 3) odwołują się do unikatowej symboliki, języka, skojarzeń 3 

po to, aby nakłonić klientów do identyfikowania się z nimi (Wheeler, 2009).  4 

Podstawową funkcją marki, decydującą o tym, że może być ona potencjalnym źródłem 5 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, jest wyróżnienie produktów nią oznaczonych 6 

spośród wyrobów konkurencyjnych i substytutów. Rzeczywistą przewagą konkurencyjna 7 

może być jednak tylko marka cechująca się znacznym kapitałem, siłą oraz wartością (Witek-8 

Hajduk, 2011, s. 39). Kapitał marki (brand equity) definiowany jest jako wartość dodana, 9 

wynikająca tylko z faktu stosowania danej marki, z pominięciem atrybutów użytkowych 10 

produktu (Aaker, 1996, p. 8). Marka jest częścią kapitału intelektualnego (strukturalnego) 11 

przedsiębiorstwa, może też mieć odzwierciedlenie w bilansie przedsiębiorstwa jako wartości 12 

niematerialne i prawne. Siła marki (brand power) łączona jest z pozycją rynkowa danej marki 13 

i definiowana jako siła popytu nabywców na daną markę w porównaniu z markami 14 

konkurencyjnymi (Haigh, 1997, p. 27). Wartość marki (brand value) to rynkowa wartość 15 

marki jako niematerialnego aktywu przedsiębiorstwa, która uzależniona jest od siły marki na 16 

rynku (Witek-Hajduk, 2011, s. 39).  17 

Marka innowacyjna, to marka reprezentująca produkt innowacyjny lub firmę inno-18 

wacyjną, wdrażającą innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe. 19 

Zarządzanie marką innowacyjną jest kwintesencją marketingu, gdyż poprzez budowanie 20 

silnej marki tworzymy osobowość firmy i jej produktów, ich unikalne cechy w długim okresie 21 

czasu, przez co nadajemy wyższą rozpoznawalność i wartość rynkową firmie i jej usługom. 22 

Silna marka innowacyjna jest zawsze zewnętrzną manifestacją misji, strategii i kultury 23 

organizacyjnej firmy. Jak zauważa Philip Kotler, marka ma charakter emocjonalny, ma 24 

osobowość, chwyta za serca i wnika w umysły swoich klientów (Kotler, and Pfoertsch, 2008; 25 

Kotler 1999). 26 

Należy odróżnić tożsamość marki (brand identity) od jej wizerunku (brand image). 27 

Tożsamość marki oznacza wizję potencjalnego odbioru marki przez konsumenta lub inaczej 28 

pożądany sposób jej postrzegania, kreowany przez przedsiębiorstwo. Jest to również pewien 29 

kompleksowy komunikat o marce wysyłany przez sprzedawcę do potencjalnych odbiorców za 30 

pośrednictwem wszystkich marketingowych narzędzi.  31 

Charles Fombrun opisując zjawisko tzw. kapitału reputacji (Fombrun, and Van Riel, 32 

2004) udowadnia, że wizerunek firmy i jej marka musi być włączony w strategię rozwoju  33 

i komunikacji firmy i przekłada się na jej kulturę, osobowość oraz tworzenie relacji  34 

z klientem. Dowodzi, że dobra reputacja wpływa na: dochody firmy, morale pracowników, 35 

dobro wspólnoty, wsparcie inwestorów czy wreszcie na stosunki z dostawcami  36 

i sprzedawcami (Anthonisse, 2013).  37 

Alina Wheeler, autorka podręcznika „Kreowanie marki”, opisując jej tożsamość 38 

podkreśla, że „(…) tożsamość marki jest wyczuwalna i odwołuje się do zmysłów. Można ją 39 
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zobaczyć, poczuć, potrzymać, usłyszeć, patrzeć, jak się porusza. Tożsamość marki stymuluje 1 

rozpoznawanie, zwiększa zróżnicowanie i sprawia, że świetne pomysły i ich znaczenie stają 2 

się dla ciebie zrozumiałe. Tożsamość marki to zebranie różnorodnych elementów i połączenie 3 

ich w całościowy system” (Wheeler, 2009, s. 6). Tożsamość daje o sobie znać w każdym 4 

momencie kontaktu marki z klientem i staje się elementem kultury firmy, trwałym symbolem 5 

jej podstawowych wartości. 6 

Budowanie marki obejmuje wiele elementów, które razem wywierają całościowe 7 

wrażenie na kliencie. Są to przede wszystkim: produkt sam w sobie, wzór na opakowaniu, 8 

nazwa produktu, sposób przedstawienia korzyści z zakupu produktu, a także reklama  9 

i promocja. Fundamentalną rolę w kreowaniu marki odgrywa design. Projekt bowiem 10 

wyodrębnia i uosabia emocje, kontekst i istotę, które są najważniejsze z punktu widzenia 11 

klienta. Wszystkie te elementy zebrane razem stworzą markę – decyduje ona o racjonalnych 12 

odczuciach klientów, ale także o podejściu emocjonalnym. Dwoma składowymi marki, które 13 

w pierwszej kolejności rzucają się w oczy przy oglądaniu nieznanego produktu, są nazwa  14 

i logo. To one muszą przyciągnąć uwagę klienta, wymagają więc szczególnego namysłu. 15 

W praktyce spotkać się można z pięcioma podstawowymi sposobami kształtowania 16 

marek: 1) co-branding, który oznacza zawiązanie partnerstwa i inną marką w celu 17 

zwiększenia zasięgu oddziaływania; 2) digital branding, kreowanie marki w mediach 18 

cyfrowych; 3) personal branding, kształtowanie marki osobistej i sposób w jaki osoba tworzy 19 

swoją reputację; 4) cause branding, marketing społeczny, powiązanie kreowania marki  20 

z akcją charytatywną lub działaniem z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu;  21 

5) country branding, kształtowanie marki krajowej, starania podejmowane w celu 22 

przyciągnięcia turystów i biznesu (Wheeler, 2009).  23 

Tworzenie marki zaczyna się od formułowania ideologii firmy, podporządkowanej 24 

oczekiwaniom klientów. Marketing positioning opiera się głównie na psychologicznym 25 

procesie tworzenia poznawczej mapy produktów i marek w umysłach konsumentów.  26 

Jak podają T. Tyszka i A. Falkowski: „pozycja marki produktu jest jej usytuowaniem  27 

w stosunku do produktów konkurencyjnych w umyśle konsumenta, określa więc sposób 28 

spostrzegania tej kategorii produktów. Proces pozycjonowania polega zatem na zaplanowaniu 29 

w świadomości konsumenta wyraźnego, pożądanego miejsca dla danego produktu względem 30 

produktów konkurencyjnych” (Falkowski, and Tyszka, 2006, ss. 87-88).  31 

3. Innowacja, innowacyjność, innowacyjne przedsiębiorstwo 32 

Innowacje definiuje się jako udane pod względem ekonomicznym wdrożenie nowych 33 

pomysłów (Weryński, Dolińska-Weryńska, and Tokar, 2014). Są one raczej traktowane jako 34 

kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje 35 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=5B7020BD80A14B1BBE12F937A0A1ABF9
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=9B67910F3BB44B35AD8DD06AC9911C1E
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istniejących produktów, procesów i praktyk, aż do fundamentalnie nowych produktów, usług, 1 

procesów z drugiej. Jak podaje słownik pojęć Innowacji i Transferu Technologii „zjawisko 2 

innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też idei 3 

postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska  4 

o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym” (Matusiaka, 5 

01.10.2018). W takim ujęciu innowacjami możemy nazywać wszystkie te zjawiska, procesy, 6 

produkty, które powstały w wyniku wprowadzenia zmiany lub takie, które tę zmianę 7 

wywołały, np. w zakresie użytkowania. Głównym celem innowacji powinna być poprawa 8 

jakości życia człowieka, na która przekłada się rozwój nauki i gospodarki opartej na wiedzy 9 

(Weryński, Dolińska-Weryńska, and Tokar, 2013).  10 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 2008) uporządkowała 11 

terminologiczne zagadnienia związane z innowacją. W 1997 roku wydała podręcznik Oslo 12 

Manual, który stanowi obecnie powszechnie przyjmowany, międzynarodowy standard, 13 

stosowany w badaniach nad innowacjami. Zgodnie z OECD innowacja oznacza: „wdrożenie 14 

nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody 15 

marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 16 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” (OECD, 2008, pp. 48). W podręczniku 17 

wyróżnione są cztery typy innowacji, które w dużej mierze odpowiadają najczęstszym 18 

klasyfikacjom strategii innowacji z uwagi na kryterium obszaru jakiego dotyczą (przedmiotu 19 

innowacji): innowacja produktowa, innowacja procesowa, innowacja marketingowa oraz 20 

innowacja organizacyjna (Weryński, 2012). 21 

Konieczność wdrożenia i upowszechnienia innowacji podkreśla jeden klasyków myślenia 22 

o zarządzaniu innowacją P.F. Drucker. Twierdzi, że innowacje, które nie odnoszą sukcesu 23 

rynkowego są jedynie pomysłami, niezrealizowanymi ideami. Innowacje mogą mieć swoje 24 

źródła zarówno wewnątrz każdej organizacji, jak i poza nią, w jej otoczeniu. Potencjalnymi 25 

źródłami innowacyjnych pomysłów są według Druckera są między innymi zaskakujące 26 

zmiany w strukturze przemysłu bądź rynku, zmiany demograficzne, zmiany w postrzeganiu, 27 

nastrojach i wartościach społecznych, wreszcie nowa wiedza (Drucker, 1992). 28 

Innowację mogą powstawać w określonym, sprzyjającym kontekście osobowym, 29 

instytucjonalnym oraz makroekonomicznym, które tworzą ramy dla wyjątkowego procesu. 30 

Innowacyjność jest tym szczególnym procesem odnawiania się ludzi i instytucji 31 

rozciągniętym w czasie (Nonaka, and Tateuchi, 2000). Portal innowacji podaje bardziej 32 

zgeneralizowaną definicję analizowanego procesu: „Innowacyjność jest cechą podmiotów 33 

gospodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji,  34 

jak również ich absorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się w procesy innowacyjne 35 

i podejmowanie działań w tym kierunku; oznacza również zaangażowanie w zdobywanie 36 

zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach” (Portal Innowacji, 37 

01.10.2018). 38 
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Innowacyjność jest zatem definiowana jako zdolność jednostek i organizacji do kreowania 1 

i efektywnego wdrażania innowacji technicznych, rynkowych, organizacyjnych umożliwia-2 

jących przedsiębiorstwu realizowanie celów strategicznych w konkurencyjnym otoczeniu 3 

(Haffer, and Karaszewski, 2004). Często w literaturze przedmiotu wskazuje się też w sensie 4 

operacyjnym, że innowacyjność jest cechą tych przedsiębiorstw, które w badanym okresie 5 

wprowadziły przynajmniej jedną innowację techniczną, uczestniczyły w tworzeniu nowych 6 

lub istotnie ulepszonych produktów wprowadzonych na rynek w ostatnich trzech latach 7 

(Kożusznik, 2010). 8 

Innowacyjność można rozpatrywać na poziomie jednostek, organizacji, czyli mikro-9 

ekonomicznym oraz na poziomie szerszego otoczenia makroekonomicznego.  10 

Na poziomie organizacyjnym poprzez innowacyjność rozumie się zbiór umiejętności  11 

i kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które składają się na zdolność do 12 

generowania własnych innowacji oraz wykorzystywanie zewnętrznych źródeł innowacji, 13 

następnie dostosowania ich do swoich potrzeb.  14 

Na poziomie jednostkowym innowacyjność odnosi się do właściwości warunkujących 15 

postawę jednostki w procesie zmiany i jest ona ściśle skorelowana ze skłonnością do 16 

poddawania się, akceptowania procesów innowacyjnych (z tzw. plastycznością innowacyjną) 17 

oraz umiejętnością uczenia się (Portal Innowacji, 01.10.2018). 18 

Przedsiębiorstwo innowacyjne, to przedsiębiorstwo, które wykazuje następujące cechy: 19 

zdolność do permanentnego generowania innowacji; ma dobry kontakt z klientami celem 20 

skutecznego poznania ich bieżących i przyszłych potrzeb; wie, jak pozyskać, gromadzić  21 

i wykorzystać i rozwijać wiedzę o procesach innowacji; posiada informacje umożliwiające 22 

właściwą ocenę rzeczywistości w jakiej funkcjonuje; odznacza się dużą chłonnością wiedzy; 23 

jest otwarta na nowe koncepcje; dba o stały rozwój kompetencji personelu; posiada 24 

efektywny system motywacyjny, który aktywizuje przedsiębiorczość i innowacyjność; 25 

prowadzi działalność badawczo-rozwojową i współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin; 26 

dba o więzi z przedstawicielami społeczności lokalnej; efektywnie zarządza wiedzą;  27 

jest nastawiona na permanentne uczenie się; dba o kształtowanie kultury innowacyjnej wśród 28 

pracowników; elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia 29 

(Weryński, Dolińka-Weryńska, and Tokar, 2013, s. 180; Sosnowska, Łobejko. and Kłopotek. 30 

2000, ss. 11-12; Dolińska. 2010, ss. 26-27).  31 

4. Rola marki w innowacyjnej przedsiębiorstwie regionu śląskiego  32 

w opinii absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych 33 

Wszystkie firmy, i duże i małe muszą dbać o kapitał swoich marek i swój wizerunek  34 

w otoczeniu społecznym. Ich sukces w przyszłości zależeć będzie od zbudowania 35 
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świadomości marki, utrzymania dobrej reputacji i wspierania wartości. Silna tożsamość 1 

marki, pomoże zbudować jej kapitał poprzez zwiększenie jej rozpoznawalności i lojalności 2 

klientów, co wpływa bezpośrednio na sukces rynkowy.  3 

Techniką jakościową badań nad rolą marki w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu 4 

śląskiego oraz wzajemną relacją marka a innowacje i innowacyjnością w tymże 5 

przedsiębiorstwie były zogniskowane wywiady grupowe (ang. fokus group interviews, FGI), 6 

przeprowadzone na 48 absolwentach śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych, którzy 7 

pracują w działach marketingu, lub też bezpośrednio zajmują się problematyką innowacji  8 

w przedsiębiorstwach w województwie śląskim. Podzielono ich na dziesięcioosobowe grupy 9 

fokusowe. Badania były ukierunkowane przede wszystkim na opis, zrozumienie oraz 10 

interpretację opinii i postaw respondentów, w mniejszym stopniu na wyjaśnianie  11 

i odkrywanie prawidłowości oraz przewidywanie zachowań badanych. W ramach podjętych 12 

badań diagnostycznych dotyczących roli marki w przedsiębiorstwie innowacyjnym 13 

wyznaczono następujące zagadnienia, porządkujące analizę: marka jako kapitał firmy, wpływ 14 

marki na innowacyjność i wdrażanie innowacji, instrumenty promotion-mix stosowane przez 15 

firmę w komunikacji z otoczeniem, wpływ komunikacji wewnętrznej na tworzenie marki. 16 

Opisane powyżej zagadnienia znalazły przełożenie na pytania badawcze: jakie znaczenie dla 17 

innowacyjnej firmy ma marka?; jakie elementy mają wpływ na kształtowanie marki?; jakie są 18 

wzajemne relacje marki i innowacji?; jakie instrumenty promotion-mix firma wykorzystuje  19 

w komunikacji z otoczenie?; jak komunikacja wewnętrzna wpływa na budowanie marki? 20 

Końcowa analiza i interpretacja wyników przebiegała w odniesieniu do kolejno 21 

następujących pytań badawczych w następującej kolejności: uporządkowanie danych 22 

surowych – zebranie faktów (opisy danych) – interpretacja. Ważna była analiza zachowań 23 

uczestników wywiadu, ich wątpliwości i pytania, ich motywacje i zastrzeżenia dotyczących 24 

badanego przedmiotu. Porządek badań w ramach głównej zastosowanej techniki jakościowej 25 

– zogniskowanych wywiadach grupowych (FGI) – określił scenariusz fokusa, w którym 26 

zoperacjonalizowano główne pytania badawcze. Wywiady prowadzone były w formie 27 

dyskusji pod kierunkiem moderatora, a skoncentrowane były wokół głównych wątków 28 

tematycznych wyznaczonych przez podane wyżej, pytania badawcze. 29 

Sposób analizy danych uzyskanych dzięki zastosowaniu zogniskowanych wywiadów 30 

grupowych określiły założenia teorii ugruntowanej. Zastosowano indukcyjny sposób analizy 31 

zebranego materiału badawczego, ponieważ brak było adekwatnych i pełnych założeń 32 

teoretycznych, konceptualizacji, które porządkowałyby dedukcyjnie badania we wspomnia-33 

nym wyżej zakresie. Dlatego nie określono żadnych założeń początkowych dotyczących 34 

charakteru relacji między zmiennymi, nie postawiono hipotez, które miałyby podlegać 35 

weryfikacji w toku badań testujących. Potencjalnie, niezupełnie trafne założenia początkowe, 36 

dotyczące nowej problematyki badań, np. stosunku określonych grup badanych do 37 

przedmiotu badań, mogłyby determinować sposób interpretacji uzyskanych wyników. 38 
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W prezentowanym planie badawczym uczestniczyło w charakterze moderatorów FGI 1 

czterech badaczy. Można w tym przypadku mówić o triangulacji badacza, czyli 2 

wprowadzeniu do procedury badawczej kilku obserwatorów czy kontrolerów, którzy mogą 3 

wzajemnie weryfikować swoje badania. Ten typ triangulacji jest szczególnie przydatny 4 

podczas badań nad problematyką obciążoną subiektywnym wartościowaniem. Wprowadza do 5 

nich korygujący kontekst intersubiektywności, swego rodzaju ponadindywidualnego sensu 6 

etnometodologicznego. Triangulacja badacza czy obserwatorów, pozwala budować 7 

intersubiektywny obraz przedmiotu badań, poprzez wykorzystanie niepowtarzalnych autopsji, 8 

intuicji czy skojarzeń poszczególnych badaczy, przy podobnym zestawie danych źródłowych. 9 

Dobór osób do grup poddanych badaniu był celowy. To znaczy, że uzyskanie w pełni 10 

reprezentatywnych rozkładów cech społeczno-demograficznych w składach poszczególnych 11 

grup fokusowych nie było tak istotne, jak nasycenie osobami o maksymalnie zróżnicowanych 12 

i ugruntowanych postawach, wiedzy, sądach i opiniach na temat innowacji i innowacyjności. 13 

Przyjęto też, zgodnie z zasadami teorii ugruntowanej (Konecki, Chomczyński, 2012, ss. 285-14 

287; Jemielniak, 2012, ss. 89-113), że zebrane w poszczególnych grupach dane będą ze sobą 15 

w sposób ciągły porównywane, aby wyodrębnić kody porządkujące i interpretujące materiał 16 

badawczy z fokusów. Następnie konstruowane były kategorie bardziej zgeneralizowane 17 

(przez ugruntowanie w podobnych przypadkach), aby pokazać powiązania między 18 

kategoriami. 19 

Badana grupa docelowa, ze względu na fakt, że są to praktycy życia gospodarczego, ma 20 

doskonałe rozeznanie pojęciowe i dostrzega znaczenie marki i wizerunku we wszystkich 21 

typach przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Rozumie również różnicę pomiędzy 22 

wizerunkiem a marką przedsiębiorstwa, wskazując, że są to pojęcia pokrewne.  23 

(…) Dla mnie marka i wizerunek firmy są dwie rzeczy pokrewne, ale nie do końca spójne. 24 

Markę wypracowuje się przez lata i są rzeczywiście firmy, które mocno stoją na rynku i tę 25 

markę mają ugruntowaną i są firmy startupy, które dopiero zaczynają ją wypracowywać. 26 

Natomiast obie firmy wizerunek mogą wypracowywać w takcie swojej pracy. Są firmy typu 27 

startup, które nie mają jeszcze marki, bo na nią nie zapracowały, natomiast mają wspaniały 28 

wizerunek i tym wizerunkiem są w stanie wiele zdziałać (…). 29 

Poprzez silna markę buduje się kapitał przedsiębiorstwa i to jest dla badanych 30 

bezdyskusyjne. Dostrzegają także potrzebę budowania silnych i trwałych relacji z klientem. 31 

Ważny jest sposób w jaki odbiorca myśli o firmie i jak ją odbiera. Wizerunek firmy i marka 32 

buduje zaufanie wśród klientów i sprawia, że ta firma, a nie inna dostaje zlecenie.  33 

Na pytanie jakie znaczenie ma marka dla innowacyjnej firmy? badani odpowiadali  34 

w sposób zróżnicowany. Dla jednych ważniejsza jest marka i budowanie więzi z klientem niż 35 

sam produkt, drudzy podkreślają, że bez dobrego produktu nie ma silnej i spójnej marki. 36 

Podkreślają także, że marka jest tym silniejsza im węższego zakresu dotyczy.  37 

(…) Sądzę, że marka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ dla tego wizerunku i marki 38 

kupujemy firmę, więc jest to bardzo istotne, żeby o wizerunek i markę zadbać (…). 39 
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(..) Jednak ważniejsza jest bardziej marka niż produkt z tego względu, że zazwyczaj mamy 1 

szerszy wachlarz produktów, w momencie kiedy skupiamy się tylko na jednym, no to może to 2 

nas ograniczać, a jeżeli chcemy się identyfikować jako marka i jesteśmy zapamiętani w tym 3 

momencie za każdym razem(…).A w ogóle jak się wam wydaje, czy reklamy powinny tylko 4 

dany produkt przedstawiać czy bardziej powinny być czymś takim żebyśmy zapamiętali, że jest 5 

taka marka ?(…).No raczej to drugie bo i tak odbiorców nie interesuje czy ten produkt był 6 

przydatny, czy smaczny, czy zadziałał (…) idziemy do sklepu i wybieramy produkt ten który 7 

zapamiętaliśmy. Bardziej jesteśmy skłonni go kupować i prędzej go wykorzystać, a jeżeli się 8 

nam spodoba to do niego wrócimy(…). 9 

(…) Firmy pracują latami na to, żeby zbudować swoją markę i jeśli np. klient widzi dwa te 10 

same produkty w tej samej cenie, tak samo dobre, jeśli jedna firma posiada markę, a druga jej 11 

nie posiada, to klient wybierze to znane ze względu na markę (…). 12 

(…) trzeba mieć jednak dobry produkt przede wszystkim, to w czym się specjalizujemy, 13 

jeżeli jesteśmy firmą usługową, to musimy też mieć te usługi na jakimś wysokim poziomie bo 14 

dobrze wiemy, że marketing szeptany też jest i dzięki niemu od razu możemy znaleźć 15 

informację na Internecie, więc żeby zbudować markę naprawdę trzeba mieć fajny produkt, 16 

inaczej nie pomoże nam nawet super reklama (…). 17 

Uczestnicy badań focusowych zwrócili także uwagę na związek pomiędzy procesem 18 

tworzenia marki, a innowacyjnością w przedsiębiorstwie. 19 

(…) Jeżeli marka jest znana, no to ma większe pole do tego żeby być innowacyjną i gdzieś 20 

tam promować te rozwiązanie niż mniejsze firmy (…). 21 

(…) Jeżeli firma jest innowacyjna, takie ma założenia, będzie miała później wizerunek 22 

bezpośrednio kojarzony z innowacją i innowacyjnością. Taki przykład, była firma Apple i te 23 

charakterystyczne jabłko(…). 24 

(…) Myślę, że firma innowacyjna powinna inwestować tam gdzie leży jej siła. Po pierwsze 25 

ważne są działanie mające na celu poznanie potrzeb klienta, po drugie należy skupić się na 26 

innowacjach oraz na kształtowaniu marki. Jedno wynika z drugiego. Dopiero dzięki temu 27 

możemy kierować do klientów bogatsze przesłanie marketingowe. Marka ma silny związek  28 

z innowacjami. Kształtowanie marki odwołuje się do emocji, wyobraźni, dotychczasowych 29 

doświadczeń i ma wiązek z nowoczesnym podejściem do zmian(…).  30 

(…) Dla mnie tożsamość marki związana jest z wizją. Wizja wymaga z kolei odwagi, 31 

innowacyjnych rozwiązań. Za każdą marką stoją ludzie, którzy widzą przyszłość na swój 32 

własny sposób. Ludzie tacy często używają symboli w tworzeniu kultury i marek (…). 33 

Zwrócono uwagę na nadużywanie słowa innowacja. Na pytanie czy firma, która jest 34 

innowacyjna, czy która stara się być innowacyjna powinna wykorzystywać słowo innowacja, 35 

powinna budować swoją markę na podstawie innowacji? 36 

(…) słowo innowacja jest bardzo wyeksploatowane i często nadużywane (…), czytam 37 

ogłoszenia i na jakąkolwiek firmę nie wejdę to jest liderem na rynku, międzynarodowego, 38 
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pierwszy raz o firmie słyszę, ale lider rynku, innowacyjny, międzynarodowy, na każdym 1 

ogłoszeniu jest to samo napisane (…). 2 

Na pytanie co buduje tą markę w firmie? Odpowiadano, że najważniejsza jest obsługa 3 

klienta, w jaki sposób sprzedajemy, elastyczność i indywidualne podejście. Zwrócono uwagę, 4 

że to co w krajach zachodnioeuropejskich uważane jest za standard, w Polsce nazywane jest 5 

innowacyjnym podejściem do klienta. (…) Indywidualne podejść, realizowanie 6 

indywidualnych potrzeb klientów, ułatwianie życia klientowi, to jest podejście innowacyjne  7 

w naszym kraju(…).  8 

Na pytanie jakie instrumenty promotion-mix są najbardziej skuteczne? Badani 9 

odpowiadali, że jest to uzależnione od branży w której się działa i to branża właśnie wymusza 10 

formę promocji. Małe firmy nie muszą wcale opierać się na komunikacji internetowej, ważny 11 

i skuteczny jest marketing szeptany i komunikacja bezpośrednia z klientem.  12 

(…) Mniejsze firmy np. usługowe nie potrzebują nowoczesnych form promocji typu,  13 

nie wiem, Internet, promowanie się na stronie, w ogóle nowoczesne formy reklamy i promocji 14 

nie są potrzebne. Formą promocji może być pojechanie na targi czy na konferencję,  15 

co też równie skutecznie działa. Natomiast jeśli są firmy, które branżowo działają w IT czy  16 

w nowoczesnym nurcie, taki jest ich kierunek działania, to zdecydowanie forma elektroniczna, 17 

nowoczesna, Internet (…).  18 

Uczestnicy badania zapytani zostali także jak system komunikacji wewnętrznej w firmie 19 

wpływa na tworzenie marki? I jaki ma wpływ na funkcjonowanie marketingu? Zauważono,  20 

że komunikacja wewnętrzna w firmach większych oparta jest głównie na komunikacji online, 21 

brakuje komunikacji bezpośredniej, co zdaniem badanych nie wpływa dobrze na 22 

kształtowanie się więzi między pracowniczych oraz nie sprzyja budowaniu tzw. internal 23 

public relations, a co rzutuje bezpośrednio na postrzeganie firmy przez otoczenie zewnętrzne.  24 

(…) Chciałam zauważyć, że ta komunikacja wewnętrzna w firmie zależy od wielkości  25 

i charakteru firmy i sposobu zarządzania również. Bo w małych firmach można się spotkać na 26 

korytarzu albo przy automacie z kawą i też się te informacje doskonale wymieni i czasem są 27 

one bardziej konstruktywne, niż zebrania. W wielkiej korporacji jest to już poczta mailowa, 28 

czasem bezpośrednio jakieś spotkanie, odprawy cotygodniowe, czy między tygodniami te 29 

maile, między spotkaniami. Brakuje kontaktu bezpośredniego i kontaktu pracowników 30 

niższego szczebla z menadżerem (…). 31 

 (…) Dzisiaj to działa wszystko mailowo, a ten system komunikacji wewnętrznej ma 32 

negatywny wpływ na pracowników i ich motywację do pracy(…). 33 

Zwrócono ponadto uwagę, że prowadzenie szkoleń, szczególnie w firmach dużych,  34 

jest też taką formą promocji firmy.  35 

(…) W mojej firmie są prowadzone szkolenia z zapoznania się z samym produktem, który 36 

oferujemy i jego zastosowaniem. Uświadamia to, do czego dane produkty można 37 

wykorzystywać i to też jakby promuje nas na rynku i wpływa na zwiększenie sprzedaży, 38 

ponieważ potrafimy lepiej przekonać klienta (…). 39 
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(…) Szkolenia uświadamiają ludziom również gdzie w jakim dziale kto się czym zajmuje  1 

a to ułatwia komunikację, informacje docierają bezpośrednio do źródeł, które powinny je 2 

otrzymać, nie ma chaosu informacyjnego(…). 3 

5. Podsumowanie 4 

Marka w innowacyjnym przedsiębiorstwie jest wyrazem jego kapitału, mocy i siły. 5 

Najlepsze marki mają za zadanie łączyć inteligencję i przenikliwość z wyobraźnią oraz dobrą 6 

pracą, którą firma wykonuje. Budowanie marki (branding) to bardzo uporządkowany proces, 7 

wymagający ciągłej inwestycji w przyszłość i walki o lojalność klienta. 8 

Marka powinna być kreowana w sposób przemyślany, z zamysłem zaistnienia  9 

w świadomości klientów i stworzenia konkretnego obrazu w psychice odbiorców przekazu. 10 

Należy jednak pamiętać, o tym, że nawet najlepiej określona wizja marki nie stanowi  11 

o powodzeniu firmy. Najważniejsze jest to, jaki obraz przekazu marketingowego ma szanse 12 

być wygenerowany przez umysł potencjalnego klienta.  13 

Badania jakościowe, focusowe, w których przedstawiciele absolwentów śląskich uczelni 14 

technicznych i ekonomicznych, pracujący w działach marketingu lub bezpośrednio 15 

odpowiadający za wdrożenie innowacji w swoich firmach, zapytani zostali o rolę marki  16 

w innowacyjnym przedsiębiorstwie dowodzą między innymi, że: 1) marka jest siłą  17 

i kapitałem innowacyjnej firmy; 2) dzięki silnej marce firma jest bardziej rozpoznawalna  18 

i łatwiej jest jej zdobyć i utrzymać zaufanie oraz lojalność klientów; 3) marka i budowanie 19 

więzi z klientem jest podstawą sukcesu, jednak bez dobrego produktu nie ma silnej i spójnej 20 

marki; 4) marka jest tym silniejsza im węższego zakresu dotyczy; 5) istnieje duży związek 21 

pomiędzy mocną i spójną marką, a innowacyjnością i zdolnością wprowadzania 22 

innowacyjnych rozwiązań. 6) wykorzystanie instrumentów promotion-mix w procesie 23 

kreowania marki uzależnione jest od branży i wielkości firmy; 7) tworząc markę na zewnątrz 24 

należy zacząć od poprawy jakości komunikacji wewnętrznej i skupić się w większym stopniu 25 

na komunikacji face to face i szkoleniach pracowników niż komunikacji online. 26 

 27 

 28 
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