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Streszczenie: W niniejszym artykule w ramach rozważań teoretycznych przybliżono 

znaczenie marki w procesie decyzyjnym współczesnego klienta. Następnie omówiono istotę, 

działalność oraz metodykę certyfikacji przeprowadzaną przez światową organizację 

zajmującą się brandingiem – Superbrands. Z kolei w ramach wybranych kategorii produktów 

ukazano marki polskie i międzynarodowe, które zostały laureatami procesu certyfikacji 

Superbrands za rok 2018.  

Słowa kluczowe: branding, Superbrands. 

SUPERBRANDS 2018 – THE MOST POWERFULL POLISH BRANDS  

IN CUSTOMER’S OPINION 

Abstract: In this article, as a part of theoretical considerations, there was presented the 

importance of the brand in the decision-making process of the contemporary client. 

Subsequently, the author presented an essence, activity and certification methodology that 

was conducted by the global organization dealing with branding – Superbrands. The article 

has been supplemented by adding selected product categories of Polish and international 

brands that have been awarded by Superbrands certification process in 2018.  

Keywords: branding, branding, Superbrands. 

1. Wprowadzenie 

Produkty a zwłaszcza ich marki od zamierzchłych czasów wchodzą w bliskie interakcje 

z nabywcą i użytkownikiem. Skłaniają go do określonych zachowań a zwłaszcza angażują go 

w procesie zakupu. Już od ponad 20 lat na świecie, a od 12 lat w Polsce porządkuje i promuje 

świat marek międzynarodowa organizacja Superbrands. Jej głównym celem jest wyróżnianie 
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najlepszych (najsilniejszych) marek i wspieranie ich dalszego rozwoju. Organizacja ta jest 

jedyną na świecie niezależną jednostką promującą ideę brandingu poprzez identyfikację 

marek, nagradzanie i prezentację studiów przypadku najlepszych marek, które dzięki 

wyjątkowym korzyściom (wartościom) jakie oferują, osiągnęły sukces rynkowy. Celem 

niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty konkursu Superbrands 2018 na najsilniejsze 

polskie marki oraz ukazanie pozycji w roku 2018 jaką osiągnęły wybrane polskie marki 

w opinii polskich konsumentów na tle marek liderów UE i marek globalnych. 

2. Marka w procesie decyzyjnym nabywcy 

Rola i znaczenie marki w procesie decyzyjnym nabywcy zostały już dawno zauważone 

i potwierdzone wieloma naukowymi badaniami. Nabywcy poszukując na rynku określonego 

produktu, zwracają głównie uwagę na zespół korzyści (wartości) jakie może dostarczyć im 

określone dobro. Na te korzyści składają się konkretne funkcje i cechy materialne oraz 

niematerialne produktu, ale także nabywcy zwracają uwagę na czas, miejsce i warunki zakupu 

czy zakres usług dodatkowych zaproponowanych przez sprzedawcę. Wśród wielu korzyści 

mających dla nabywców określoną wartość, bardzo często na czołowe miejsce przy wielu 

produktach wysuwa się marka, która zajmuje w rankingach kryteriów wyboru określonych 

grup (kategorii) produktów wysoką pozycję.  

Znaczenie marki w procesie decyzyjnym zakupu związane jest bezpośrednio z jej 

funkcjami. To właśnie stopień spełniania określonej funkcji przez markę dostarcza nabywcy 

oczekiwanych przez niego korzyści (wartości). I tak np. (Kapferer, Thoenig, 1989, ss. 93-124, 

125-158; Mazurek-Łopacińska, 1997, s. 51) wyróżnili:  

 funkcję identyfikacyjną: marka identyfikuje produkt według jego głównych 

charakterystyk, co oznacza, że wybór danej marki odpowiada wyborowi przez 

nabywcę określonego zespołu funkcji i cech użytkowych produktu (atrybutów), 

 funkcję oznaczania: pozwala nabywcy być zorientowanym w strukturze podaży, 

w rozszerzaniu gamy produktów tej samej marki, 

 funkcję gwarancyjną: marka dla nabywcy stanowi potwierdzenie poziomu jakości 

produktu oraz jest wynikiem starań (zabiegów) producenta o nabywcę, w ten sposób 

staje się czynnikiem redukującym ryzyko zakupu, które jest bardzo ważnym kryterium 

wyboru określonych grup produktów, 

 funkcję personalizacji: nabywając określone marki, konsument podkreśla w ten sposób 

swoją pozycję i miejsce w hierarchii społecznej,  

 funkcję wzbogacania oferty: zróżnicowane możliwości wyboru między markami 

sprawiają, że wybrana marka staje się źródłem przyjemności i stopnia zadowolenia 

klienta, co przynosi mu uczucie satysfakcji z decyzji zakupu, 
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 funkcję ułatwiania zakupu: znana marka wspiera proces decyzyjny, dostarczając 

określonych informacji o produkcie. 

Nabywcy podejmując decyzje zakupu mogą po raz pierwszy zetknąć się z daną kategorią 

produktu i należącymi do niej markami. Wtedy proces decyzyjny będzie najbardziej 

wydłużony. Inaczej będzie wyglądało zachowanie nabywcy, kiedy jest on dobrze 

zorientowany w ofercie danego produktu oraz są mu znane marki produktów. To znaczy,  

że zdobył on doświadczenie w poprzednich decyzjach zakupu, a marki produktów nie są 

nowością. W przypadku decyzji rutynowych, występuje skrócony proces decyzji lub 

zredukowany (pojawia się tzw. ograniczone rozwiązanie problemu) (Mazurek-Łopacińska, 

1997, s. 51). Może on przebiegać w sposób następujący (rysunek 1).  

 

 

Rysunek 1. Postępowanie zredukowane (skrócone) nabywcy w procesie wyboru marki. Źródło: 

opracowanie własne oparte na: (Mazurek-Łopacińska, 1997, s. 53). 

Obecnie już od wielu lat obserwuje się ciągły wzrost liczby marek na rynku. Powoduje to 

duże utrudnienie dla nabywców w podejmowaniu decyzji zakupu, zwłaszcza że znaczna część 

marek nie jest dla niego znana i często nic mu nie mówi. Również wśród marek znanych 

konsumentowi z wielu powodów zaledwie część jest przez niego brana pod uwagę 

i dokładniej analizowana przy zakupie. Na zachowanie nabywców na rynku i przebieg 

procesu zakupu mają duży wpływ pojawiające się w jego umyśle (świadome lub 

podświadome) skojarzenia. W ramach zakresu skojarzeń nabywców, bardzo istotne znaczenie 

mają skojarzenia towarzyszące marce, a w nich te decydujące zwłaszcza o jej sile. Można 

tutaj wyróżnić dwie ich grupy (Kall, Kłeczek, Sagan, 2006, s. 11): 

 skojarzenia marki z kategorią produktu, do której marka należy (tzw. świadomość 

marki), 

 skojarzenia składające się na wizerunek marki.  

Świadomość marki najczęściej jest określana jako zdolność nabywcy do rozpoznania 

marki lub przypomnienia sobie, że należy ona do określonej kategorii produktu (Aakar, 1991, 

s. 61). Znajomość nazwy marki przez potencjalnych nabywców nie oznacza jeszcze, że jest 

ona zakodowana i utrwalona w ich świadomości. Świadomość marki jest wynikiem (Kall, 

Kłeczek, Sagan, 2006, s. 13): 

 działań komunikacyjnych mających na celu zwiększenie liczby kontaktów nabywców 

z reklamowaną marką,  

 doświadczeń nabywców korzystających z marki, które zależą od liczby kontaktów 

nabywców z marką podczas użytkowania produktu. 
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Dlatego niezbyt częste działania komunikacyjne (lub ich brak) oraz brak kontaktów 

nabywców z marką, jest powodem zaniku efektu świadomości marki. Świadomość marki, 

rozumiana jako skojarzenie marki z kategorią produktu, działa na proces decyzyjny nabywcy 

na dwa sposoby (Kall, Kłeczek, Sagan, 2006, s. 13). Przez przywoływanie marki (czyli 

przypomnienie marki wywołanej kategorią produktu) oraz przez rozpoznanie marki  

(tj. stwierdzenie do jakiej kategorii produktu ta marka należy). Marki rozpoznawalne, czyli 

bez problemu łączone z określoną kategorią produktu, mają większe szanse powodzenia na 

rynku niż marki słabo rozpoznawalne. Znaczenie obu mechanizmów zależy od okoliczności 

podejmowania decyzji zakupu (Kall, Kłeczek, Sagan, 2006, s. 14). Na przykład 

podejmowanie decyzji w miejscu zakupu, czyli najczęściej w kontakcie wzrokowym  

z opakowaniem produktu, zwiększa znaczenie i wpływ na tą decyzję mechanizmu 

rozpoznawania marki. Natomiast jeżeli decyzja zakupu podejmowana jest bez kontaktu 

wzrokowego z produktem i opakowaniem, rośnie znaczenie mechanizmu przywołania marki. 

Skojarzenia składające się na wizerunek marki wpływają na znaczenie marki dla nabywcy 

i są jednym ze źródeł jej siły. Wizerunek marki jest wywoływany pod wpływem skojarzeń 

powstających przede wszystkim jako skutek1: określonej sytuacji zakupu lub użycia, typu 

użytkownika, cech produktu, korzyści funkcjonalnych, korzyści związanych z doświadcze-

niami towarzyszącymi użytkowaniu marki, korzyści symbolicznych oraz osobowości marki. 

Nabywcy mogą oceniać (świadomie lub nieświadomie) wizerunek marki biorąc pod uwagę 

powyższe wymiary. Jednak dla każdego z nabywców poszczególne wymiary będą miały przy 

zakupie subiektywnie odczuwane znaczenie. Również dla tego samego nabywcy znaczenie 

danego wymiaru wizerunku będzie także uzależnione od kategorii nabywanego produktu  

(np. przy zakupie produktów codziennego zakupu lub inne znaczenie przy zakupie produktów 

trwałego użytku). Jednak ogólna ocena marki uzależniona jest od pozytywnych skojarzeń 

między marką a poszczególnymi wymiarami wizerunku. Wielu autorów literatury przedmiotu 

proponuje różne zestawienia skojarzeń wywołujących wizerunek marki, przegląd skojarzeń 

przedstawiają m.in. (Kall, Kłeczek, Sagan, 2006, s. 15).  

Podsumowując rozważania o znaczeniu marki w decyzjach zakupu, nie sposób pominąć 

istotnego czynnika jakim jest zjawisko lojalności nabywców wobec marek. Proces 

powstawania zjawiska lojalności wobec marki jest złożony, a jego fundamentem są efekty 

komunikacji marketingowej, jakimi są świadomość i wizerunek marki. Lojalność nabywców 

do marki przyjmuje różne oblicza i przynosi wiele pozytywnych skutków dla producenta  

i dystrybutora, a zwłaszcza jest źródłem przewagi konkurencyjnej i fundamentem 

stabilniejszej sprzedaży w dłuższym okresie.  

                                                      
1 Wielu autorów proponuje różne zestawienia skojarzeń wywołujących wizerunek marki, przegląd skojarzeń 

przedstawiają J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan w wyżej cytowanej pracy, s. 15.  
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3. Działalność organizacji Superbrands 

Organizacja Superbrands została powołana do życia w Wielkiej Brytanii w 1994 roku, 

wzięła swój początek od nadawanej na antenie radia GLR (obecnie: BBC London) audycji 

poświęconej markom i ich roli w życiu konsumentów. Na fali sukcesu programu powstała 

koncepcja publikacji, honorującej najsilniejsze marki na poszczególnych rynkach – Albumu 

Superbrands. W 1997 roku własną edycję projektu zorganizowały Australia i Singapur,  

a w 2000 – Dania, Hong Kong, Hiszpania, Francja, Portugalia, Szwecja, Malezja i Stany 

Zjednoczone. Również w 2000 roku powstał pomysł Business Superbrands, skupiony na 

markach działających w sektorze business-to-business; w kolejnym dziesięcioleciu program 

trafił na wiele nowych rynków na całym świecie. Między innymi w roku 2004 powstała 

organizacja Superbrands Polska. Marki wybierane są w drodze niezależnych badań i/lub 

w ramach restrykcyjnego procesu oceny dokonywanej przez Rady Marek, w skład których 

wchodzą krajowi eksperci z dziedziny marketingu, reklamy, PR i brandingu. Do programu nie 

można się zgłosić – tylko marki, które przejdą przez proces selekcji i uzyskają w nim 

odpowiednie wyniki mogą uzyskać status Superbrands. Organizacja działa obecnie  

w 87 krajach. Opublikowała ponad 12,5 tys. studiów przypadku w ponad 250 Albumach, 

sprzedanych w milionie egzemplarzy. W ciągu 17 lat tytuł Superbrands stał się rozpozna-

walnym znakiem sukcesu marki. Przeprowadzone w ponad 50 krajach przez firmy badawcze 

takie jak Nielsen, TNS czy Synovate badania rynku potwierdzają, że konsumenci sięgają po 

oznaczone nim produkty i usługi chętniej niż po inne. Przykładowy album oraz logo 

Superbrand (wersja angielska) przedstawia rysunek 2. 

 

 

 

Rysunek 2. Przykład albumu i logo Superbrands. Źródło: www.superbrands polska 2018.pl. 
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4. Metodyka badania 

Po raz pierwszy w roku 2018 w historii działalności organizacji Superbrands w Polsce, 

laureatki tytułu Superbrands i  uperbrands Polska Marka wybierali wyłącznie konsumenci  

(a nie eksperci). Zrealizowane przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na grupie ponad 

10 000 Polaków badanie objęło niemal 2000 marek konsumenckich i uwzględniało ich 

znajomość i stopień, w jakim respondenci byliby gotowi je zarekomendować. 

Wyróżnienia, jak wspomniano, obecnie przyznawane są wyłącznie w oparciu o opinie 

konsumentów zebrane w niezależnym badaniu rynku realizowanym przez instytut badawczy 

ARC Rynek i Opinia. Badanie Superbrands realizowane jest co roku i jest największym 

badaniem siły marki w Polsce. 

Wszystkie marki wyróżnione tytułem Superbrands i Superbrands Polska Marka otrzymują 

bezpłatny certyfikat oraz uzyskują możliwość wykorzystania tytułu w komunikacji 

wewnętrznej i PR. Wyróżnione marki otrzymują zaproszenie do Klubu Superbrands. 

Godło Superbrands to graficzny symbol potwierdzający przynależność marki do 

elitarnego klubu najsilniejszych marek w Polsce. Godło jest jednocześnie najlepszą wizualną 

rekomendacją nie tylko dla obecnych, lecz również potencjalnych użytkowników produktu 

(usługi). Od wielu lat marki podkreślają przynależność do Klubu, zamieszczając Godło 

Superbrands na swoich produktach, w materiałach korespondencyjnych z klientami  

i kontrahentami, a także w ogólnopolskich kampaniach reklamowych. Godło Superbrands  

i Superbrands Polska z roku 2016/17 przedstawia rysunek 3. 

 

Rysunek 3. Godło Superbrands i Superbrands Polska 2016/2017. Źródło: www.superbrands polska 

2018.pl. 

Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia we wrześniu 2016 roku, metodą 

CAWI na próbie n = 15 034 respondentów, wykazało że 62,8% respondentów chętniej sięga 

po markę, przy której znajduje się godło Superbrands. 

Co roku poddawanych ocenie jest ponad 2000 marek produktów (usług) konsump-

cyjnych. W proces oceny zaangażowanych jest ponad 15 tysięcy konsumentów oraz  

50 ekspertów branżowych. Wyniki badania ważone są do struktury populacji ze względu na 

płeć i przedział wiekowy. 

http://superbrands.pl/wp-content/uploads/2014/09/godla17.png
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Kluczowe kryterium brane pod uwagę to polecanie marki, które wyraża zaufanie i uznanie 

jakości. Lista marek do badania współtworzona jest co roku przez konsumentów w ramach 

badania pilotażowego. 

 

Rysunek 4. Proces certyfikacji (etapy badania). Źródło: www.superbrands polska-laureaci-wyniki 

2018.pl. 

Indeks Siły Marki Superbrands = % polecających markę – % odradzających markę 

Tytuł Superbrand: otrzymują marki, które uzyskały indeks większy niż 70% ze średniej 

dla Top 3 w danej kategorii produktów. Tytuł Superbrands Polska Marka: otrzymują 

marki, których właścicielami są polskie firmy (powstały w Polsce) i uzyskały indeks większy 

niż 30% ze średniej dla Top 3 w danej kategorii produktów. 

5. Laureaci procesu certyfikacji Superbrand 2018 

(wybrane kategorie i podkategorie produktów) 

W procesie certyfikacji wyłoniono laureatów Superbrands 2018 spośród 19 kategorii 

produktów a w ramach kategorii utworzono łącznie 100 podkategorii (źródło: 

www.superbrandspolska-laureaci-wyniki 2018.pl). 
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A. Kategoria produktu: alkohole 

Podkategoria produktu: alkohole wysokoprocentowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Absolut, Absolwent, Bacardi, Baileys, Ballantine’s, 

Belvedere, Bols, Campari, Chopin, Czysta de Luxe, Dębowa Polska, Extra Żytnia, 

Finlandia, Gin Lubuski, Grant’s, Jack Daniel’s, Jim Beam, Johnnie Walker, Krakus, Krupnik Premium, 

Lubelska, Luksusowa, Malibu, Maximus, Metaxa, Nalewka Babuni, Pan Tadeusz, Sheridan’s, Smirnoff, 

Sobieski, Soplica, Stock Prestige, Wyborowa, Żołądkowa Gorzka, Żubrowka 

Superbrands 2018  

(Nazwa marki/Indeks siły marki): 

 FINLANDIA (0,41), 

  JACK DANIEL'S (0,34), 

  ŻUBROWKA (0,30), 

Superbrands Polska  

(Nazwa marki, wykaz wg. alfabetu): 

 CHOPIN, 

 CZYSTA DE LUXE, 

 KRUPNIK PREMIUM, 

 PAN TADEUSZ,  

 SOPLICA, 

 WYBOROWA,  

 ŻOŁĄDKOWA GORZKA, 

Podkategoria produktu: piwo 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Amber, Bosman, Brackie Pils, Budweiser, Carlsberg, 

Ciechan, Cornelius, Corona, Desperados, Dębowe Mocne, EB, Ginger’s, Grolsch, Guinness, Harnaś, Heineken, 

Karmi, Kasztelan, Krolewskie, Książ, Książęce, Lech, Leżajsk, Łomża, Miller, Okocim, Paulaner, Perła, Peroni, 

Piast, Pilsner-Urquell, Redd’s, Somersby, Specjal, Strong, Tatra, Tyskie, Warka, Wojak, Żubr, Żywiec 

Superbrands 2018 

 ŻYWIEC (0,23);  

 TYSKIE (0,21); 

 LECH (0,19); 

 REDD'S (0,19);  

 SOMERSBY (0,17);  

 HEINEKEN (0,16); 

 DESPERADOS (0,16); 

 CARLSBERG (0,16); 

 PILSNER - URQUELL (0,12); 

 KASZTELAN (0,12); 

 PERŁA (0,11); 

 OKOCIM (0,11);  

 WARKA (0,11) 

Superbrands Polska 

 KARMI,  

 KSIĄŻĘCE, 

 ŁOMŻA, 

 ŻUBR 

 

B. Kategoria produktu: dla domu 

Podkategoria produktu: dostawcy multimediów 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Cyfrowy Polsat, Heyah, Inea, Multimedia Polska, 

NC+, Netia, Nju mobile, Orange, Play, Plus, T-Mobile, Toya, UPC, Vectra, Virgin Mobile 

Superbrands 2018 

 PLAY (0,19);  

 ORANGE (0,17);  

 PLUS (0,13) 

Superbrands Polska 

 CYFROWY POLSAT,  

 NC+, 

  NJU MOBILE 

Podkategoria produktu: środki czystości 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Air Wick, Ajax, Ambi Pur, Autan, Bref, Bros, Cif, 

Cillit Bang, Clin, Domestos, Domol, Dr. Beckmann, Duck, Fairy, Finish, Frosch, Glade, Harpic, Kiwi, Kret, 

Ludwik, Mr Muscle, Off!, Presto, Pronto, Pur, Raid, Sidolux, Somat, Wezyr 

Superbrands 2018 

 DOMESTOS (0,41);  

 CIF (0,37);  

 FAIRY (0,32);  

 LUDWIK (0,29);  

 AJAX (0,26);  

 KRET (0,25);  

 FINISH (0,23) 

Superbrands Polska 

 SIDOLUX 
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C. Kategoria produktu: elektronika domowa 

Podkategoria produktu: RTV i audio 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Blaupunkt, Funai, JBL, JVC, LG, Nintendo, 

Panasonic, Philips, Pioneer, Playstation, PSP, Samsung, Sharp, Sony, Thomson, Toshiba, Xbox,Yamaha 

Superbrands 2018 

 SAMSUNG (0,48);  

 SONY (0,37);  

 PHILIPS (0,30);  

 LG (0,30) 

Superbrands Polska 

 Brak 

Podkategoria produktu: sprzęt AGD 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: AEG, Amica, Ardo, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, 

Gorenje, Hoover, Indesit, LG, Miele, Panasonic, Polar, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi 

Superbrands 2018 

 BOSCH (0,38); 

 SAMSUNG (0,36); 

 WHIRLPOOL (0,23);  

 ELECTROLUX (0,20); 

Superbrands Polska 

 AMICA 

 

D. Kategoria produktu: finanse, ubezpieczenia, nieruchomości 

Podkategoria produktu: banki 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Alior Bank, Bank BPH, Bank BPS, Bank 

Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, BGŻ BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi 

Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, 

Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Noble Bank, PKO Bank Polski, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, 

Santander Consumer Bank, SKOK 

Superbrands 2018 

 MBANK (0,24);  

 ING BANK ŚLĄSKI (0,14);  

 PKO BANK POLSKI (0,11); 

Superbrands Polska 

 ALIOR BANK, 

 BANK ZACHODNI WBK 

 

E. Kategoria produktu: moda 

Podkategoria produktu: elegant fashion 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Bytom, Deni Cler Milano, Escada, Hexeline, Hugo 

Boss, Lamania, Lancerto, Massimo Dutti, Max Mara, Michael Kors, Molton, Monnari, Ochnik, Peek & 

Cloppenburg, Pierre Cardin, Prochnik, Royal Collection, Simple Creative Products, Sisley, Solar, Taranko, 

Vistula, Wolczanka, 

Superbrands 2018 

 VISTULA (0,26);  

 WOLCZANKA (0,26);  

 HUGO BOSS (0,22);  

 BYTOM (0,20);  

 PROCHNIK (0,13); 

Superbrands Polska 

 MONNARI,  

 OCHNIK,  

 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS 

 

F. Kategoria produktu: napoje 

Podkategoria produktu: kawa 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Astra, Cafe Prima, Carte Noire, Dallmayr, Davidoff 

Cafe, Douwe Egberts Professional, Fort, Illy, Inka, Jacobs, Lavazza, Maxwell House, MK Cafe, Mokate, 

Nescafe, Nespresso, Pedro’s Active, Ricore, sati, Segafredo Zanetti, Tchibo, Woseba 

Superbrands 2018 

 JACOBS (0,35);  

 TCHIBO (0,30);  

 LAVAZZA (0,30);  

 NESCAFE (0,24) 

Superbrands Polska 

 INKA,  

 MK CAFE,  

 MOKATE 
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Podkategoria produktu: soki, nektary, napoje owocowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Cappy, Caprio, Costa, Cymes, Dr Witt, Fortuna, 

Frugo, Garden, Hortex, Kubuś, Leon, Marwit, Ogrody Natury, Pysio, Roko, Słoneczna Tłocznia, Tarczyn, 

Tymbark 

Superbrands 2018 

 TYMBARK (0,56);  

 HORTEX (0,47) 

Superbrands Polska 

 DR WITT,  

 FORTUNA,  

 KUBUŚ,  

 MARWIT,  

 TARCZYN 

 

G. Kategoria produktu: podróże 

Podkategoria produktu: biura podróży i systemy rezerwacyjne 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Booking.com, Coral Travel Wezyr Holidays, Ecco 

Holiday, Esky.pl, Exim Tours, Grecos, Holidaycheck.pl, HRS.com, Itaka, Neckermann, Rainbow, 

Skyscanner, Sun&fun, Travelplanet.pl, Tripadvisor.com, Trivago, TUI, Wakacje.pl 

Superbrands 2018 

 BOOKING.COM (0,32);  

 TRIVAGO (0,22);  

 ITAKA (0,21);  

 RAINBOW (0,14) 

Superbranda Polska 

 WAKACJE.PL 

Podkategoria produktu: linie lotnicze, przewozy drogowe i kolejowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Aeroflot, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, 

Blablacar.pl, Brotish Airways, Czech Airlines, Easy Jet, Emirates, Finnair, KLM, LOT, Lufthansa, 

Norwegian, PKP Intercity, Polskibus.com, Przewozy Regionalne, Qatar Airways, Ryanair, SAS, Swiss, TLK, 

Turkish Airlines, Uber, Wizz Air 

Superbrands 2018 

 LOT (0,28);  

 PKP INTERCITY (0,25);  

 POLSKIBUS.COM (0,24);  

 RYANAIR (0,15);  

 WIZZ AIR (0,14) 

Superbrands Polska 

 TLK 

 

H. Kategoria produktu: słodycze i przekąski 

Podkategoria produktu: słodycze rodzinne 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Alpen Gold, Andante, Bahlsen, baron, Belvita, 

Delicje Szampańskie, E.Wedel, Familijne, Ferrero Rocher, Goplana, Hit, Jeżyki, Jutrzenka, Kopernik, 

Krakuski, Leibniz, Lindt, Łakotki, Merci, Mieszko, Milka, Nimm2, Oreo, Petitki, Pieguski, Ptasie Mleczko, 

Raffaello, Ritter Sport, Solidarność, Tago, Terravita, Toffifee, Wawel, Werther’s Original, Zozole 

Superbrands 2018 

 E.WEDEL (0,47);  

 MILKA (0,46);  

 RAFFAELLO (0,39);  

 MERCI (0,35);  

 DELICJE SZAMPAŃSKIE (0,35);  

 FERRERO ROCHER (0,32); 

 WAWEL (0,31);  

 TOFFIFEE (0,28) 

Superbrands Polska 

 GOPLANA,  

 JEŻYKI,  

 JUTRZENKA,  

 KOPERNIK,  

 KRAKUSKI,  

 MIESZKO,  

 PTASIE MLECZKO,  

 SOLIDARNOŚĆ 
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I. Kategoria produktu: zakupy 

Podkategoria produktu: centra handlowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Arkadia, Atrium, Blue City, Czerwona Torebka, 

Factory, Galeria Dominikańska, Galeria Krakowska, Galeria Łodzka, Galeria Malta, Galeria Mokotow, Klif, 

M1, Manufaktura, Silesia City Center, Stary Browar, Wola Park, Złote Tarasy 

Superbrands 2018 

 ZŁOTE TARASY (0,21);  

 M1 (0,18);  

 FACTORY (0,13);  

 GALERIA KRAKOWSKA (0,12);  

 ARKADIA (0,12);  

 GALERIA MOKOTOW(0,10);  

 MANUFAKTURA (0,10) 

Superbrands Polska 

 Brak 

Podkategoria produktu: spożywczo-przemysłowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: ABC, Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Chata 

Polska, Delikatesy Centrum, Dino, E.Leclerc, Freshmarket, Frisco.pl, Globi, Groszek, Intermarche, Kaufland, 

Krakowski Kredens, Lewiatan, Lidl, Małpka Express, Mila, Netto, Odido, Piotr i Paweł, Polomarket, Spar 

Market, Społem, Stokrotka, Tesco, Żabka 

Superbrands 2018 

 LIDL (0,54);  

 BIEDRONKA (0,47);  

 KAUFLAND (0,25) 

Superbrands Polska 

 PIOTR I PAWEŁ 

 

J.  Kategoria produktu: żywność 

Podkategoria produktu: dania gotowe 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Agrovita, Amino, Aviko, Bonduelle, Dr. Oetker, 

Frosta, Knorr, Krakus, Lisner, Łowicz, Mccain, Nutella, Pamapol, Profi, Pudliszki, Rolnik, U Jędrusia, Vifon, 

Virtu, Winiary 

Superbrands 2018 

 ŁOWICZ (0,47);  

 PUDLISZKI (0,46);  

 WINIARY (0,45);  

 KNORR (0,37);  

 LISNER (0,35);  

 DR. OETKER (0,33);  

 BONDUELLE (0,29) 

Superbrands Polska 

 AMINO,  

 KRAKUS,  

 ROLNIK 

Podkategoria produktu: mięso, wędliny 

Badane marki wytypowane w badaniu pilotażowym: Drosed, Duda, Henryk Kania, Indykpol, JBB, 

Konspol, Krakowski Kredens, Krakus, Łukow, Madej Wrobel, Morliny, Olewnik, Pikok, PMB Białystok, 

Sokołów, Stara Wędzarnia, Tarczyński, Unimięs, Wierzejki, Zimbo 

Superbrands 2018 

 SOKOŁOW (0,42);  

 TARCZYŃSKI (0,34);  

 KRAKUS (0,34);  

 HENRYK KANIA (0,28);  

 MORLINY (0,22); 

Superbrands Polska 

 DUDA,  

 INDYKPOL,  

 KRAKOWSKI KREDENS,  

 MADAJ WROBEL, 
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6. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule wybrane wyniki badania z roku 2018 wskazują, że marki 

polskie w opinii konsumentów w wielu kategoriach produktów dorównują i nie są gorzej 

oceniane od uznanych marek światowych występującym na polskim rynku. Jednak 

właściciele tych marek powinni pamiętać, że są to opinie o ich markach wyłącznie polskich 

konsumentów i ich subiektywne oceny dotyczą pozycji na rynku krajowym. Producenci 

a zwłaszcza specjaliści od marketingu, muszą być świadomi tego, że opinia konsumentów 

(klientów) o ich markach uznawana jest za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł 

informacji podejmując decyzje o wyborze marki i produktu.  
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