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P i o t r  S t o h n i j

Robert Lewandowski strzela pięć bramek w dziewięć minut. Barack Obama zostaje 

przyłapany w siłowni hotelu Marriott. Świat podbija zdjęcie łasicy podróżującej na 

plecach lecącego dzięcioła. Widzisz to wszystko i chcesz działać, ale tylko gorzko się 

do siebie uśmiechasz: „no tak, już dawno mówiłem o real-time marketingu, ale oni 

oczywiście wiedzą lepiej” – stwierdzasz z przekąsem i... masz rację.

Cyfrowa transformacja 
marketingu
Część 1. 
Strategia tu i teraz

jak pokazać wartość biznesową 
real-time marketingu,

jak pokonać strach decydentów 
przed tą strategią,

jak znaleźć równowagę między 
proaktywnością i reaktywnością,

jak podzielić kategorie działań 
real-time marketingowych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:
Oni – zarządzający – też mają rację, po-
nieważ: boją się, nie mają odpowied-
niego procesu, a Ty nie potrafiłeś im 
sprzedać tej strategii. Zła wiadomość: 
Twoja firma straci przez to wielu klien-
tów, a jeśli ci odejdą, Ty stracisz pracę… 
Skąd ten czarny scenariusz?

Cyfrowa transformacja marketingu, 
czyli temat przewodni tego cyklu, opie-
ra się na trzech filarach: stosowaniu 
strategii adekwatnej do obecnych wy-
magań klientów, wspartej odpowiednią, 
zaawansowaną technologią oraz kompe-
tencjami nowoczesnego marketera. To 
jedyna droga, aby firma potrafiła w pełni 

wykorzystywać możliwości, jakie dziś 
otwiera przed nią globalizujący się świat, 
którego fundamentem są bity. Wykształ-
cenie w organizacji nawyku działania 
w czasie rzeczywistym to z kolei esencja 
nowoczesnej strategii marketingowej.

Niestety mimo powagi sytuacji nie-
wiele organizacji radzi sobie na tym polu 
przynajmniej poprawnie – statystycznie 
Twoja również… Poznaj trzy powody, 
dlaczego real-time marketing nie jest 
dla Ciebie. Czy chcesz to zmienić? Po 
co? A przede wszystkim – jak? Do dzieła!  
Ale zastanów się najpierw nad konku-
rencją... Hiperkonkurencją.
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I L U S T R A C J A  1 .
Tweet Oreo opublikowany w trakcie finałowego meczu Super Bowl

Źródło: www.twitter.com/oreo

PUŁAPKA UTOWAROWIENIA
Wprowadzasz na rynek nowy genialny 
produkt. Ludzie za nim szaleją, odnosisz 
wielki sukces. Szampan zalewa firmowe 
korytarze, a prezes mówi: „good job”.  
Jesteś gwiazdą organizacji. Jak myślisz, 
jak długo będziesz się cieszyć tą premią 
za innowację? Miesiąc? Dwa? Szybko 
pojawiają się konkurencyjne, mniejsze 
firmy dysponujące lepszą linią tech-
nologiczną. Ty byłeś pierwszy, ale oni 
są o połowę tańsi. Walczysz. Nadra-
biasz zaległości. Oni też nie próżnują 
i optymalizują produkcję. Dodatkowo 
pojawiają się kolejni gracze. W konse-
kwencji tych działań produkt zostaje 
wystandaryzowany. Różnice między 
wszystkimi firmami zacierają się. Jedy-
ne, co widzi klient, to ceny – u jednych 
wyższe, u drugich niższe. Zatem jedy-
ne, czym konkurujesz, to cena. Witaj 
w pułapce utowarowienia – jak tego 
typu sytuację nazywa Richard D’Aveni.

Rozejrzyj się – mnóstwo firm dookoła 
Ciebie w niej tkwi – być może również 
Twoja. Jakie ma to konsekwencje? Je-
żeli konkurujesz tylko ceną, w pewnym 
momencie dochodzisz do granicy opła-
calności. Kiedy ją przekroczysz, czeka 
Cię śmierć biznesowa. Musisz zapomnieć 
o wcześniejszej chwale, a przyzwyczaić 
się do słowa strata i zmierzyć z porażką. 
Czy można jej było uniknąć? Przecież są 
firmy, które nie oferują lepszych produk-
tów niż konkurencja, ale od lat utrzymują 
się na rynku. W czym tkwi ich sekret?

WOJNA O UWAGĘ
Nie możesz obniżać cen w nieskończo-
ność. Z drugiej strony między pozio-
mem kosztów a cenami, które chciałbyś 
utrzymać, jest luka. Ją właśnie musi 
wypełnić marketing. Marka, reputacja, 
to, jak klienci postrzegają Twój produkt, 
to właśnie różnica między jedną a drugą 
linią. Jeśli patrzeć na to w ten sposób... 
to marketing de facto równa się zyskowi. 
Zatem strategia marketingowa i stra-
tegia biznesowa dziś łączą się w jedno.

Problem w tym, że i tu masz do czynie-
nia z sytuacją hiperkonkurencji – tym ra-
zem o uwagę odbiorcy. Mało tego, rywa-
lizujesz nie tylko z podobnymi do Ciebie, 
ale również z firmami zupełnie niezwią-
zanymi z Twoją branżą. Dobrze znasz tę 
sytuację, prawda? Masz dwa wyjścia: 

płacić więcej za standardowe działa-
nia albo ponownie sięgnąć po premię 
innowatora – zasilić się kreatywnością, 
wyróżnić, podbić serca klientów i w ten 
sposób zredukować koszty dotarcia.  
I tu wracamy do real-time marketingu.

DLACZEGO REAL-TIME MARKETING 
NIE JEST DLA CIEBIE?
Real-time marketing to strategia inspi-
rowania lub wykorzystywania zdarzeń 
generujących dużą uwagę ludzi lub me-
diów jako lewara i pretekstu do promocji 
marki, produktów lub usług poprzez 
tworzenie i dystrybucję adekwatnych 
treści w adekwatnym czasie i miejscu 
po to, aby zmaksymalizować realizację 

ustalonych celów biznesowych. Zapew-
ne usłyszałeś o niej, kiedy Oreo jednym 
tweetem komentującym to, że podczas 
Super Bowl zgasło światło, podbiło in-
ternet: „Power out? No problem. You 
can still dunk in the dark”. 

Pokazało to ogromną siłę reakcji, 
odwróciło funkcjonujące dotychczas 
prawa i oczarowało marketerów, którzy 
jak Świętego Graala zaczęli poszuki-
wać swojego momentu chwały. Przy-
kład ten ma jednak drugie dno. Kiedy 
rok później, podczas następnego finału 
amerykańskiej ligi NFL wszyscy czekali 
na kolejne wielkie wydarzenie, które 
można by „porwać”, to ciasteczko zno-
wu „zjadło” konkurencję, pisząc na 
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Twitterze: „Hey guys… enjoy the game 
tonight. We’re going dark. #OreoOut”. 
W real-time marketingu nie chodzi tylko 
o umiejętność błyskawicznego reago-
wania, której dziś wszyscy pożądają, ale 
o nową kompetencję, której większość 

nie ma i prawdopodobnie przez dłuż-
szy czas nie nabędzie. Są trzy powody 
takiego stanu rzeczy.

Strach. Czy boisz się, że Ci się nie uda 
albo że się ośmieszysz? To naturalne. 
Bardzo mocno zaakcentował ten wątek 
David Meerman Scott – jeden z najwięk-
szych autorytetów marketingu czasu 
rzeczywistego – podczas swojej prelek-
cji na konferencji magazynu „Harvard 
Business Review Polska” (swoją drogą 

– w maju ponownie zagości w Polsce). 
Sprawdź, co może się wydarzyć, prze-
analizuj sytuację i możliwe scenariusze. 
Każde działanie zewnętrzne jest obar-
czone ryzykiem, ale możesz je zminima-
lizować. Nigdy go jednak nie wykluczysz. 
Jednak im lepiej coś znasz, tym bardziej 
je obniżasz. Problem w tym, że jeśli Ty 
znasz się dobrze na jakiejś praktyce 
marketingowej, to w dzisiejszym świecie 
prawdopodobnie zna się na tym jeszcze 
co najmniej „kilka” osób – tracisz więc 
wyróżnik, który z kolei z miejsca daje Ci 
dobrze poprowadzona akcja real-time 
marketingowa. To prosty dylemat: od-
puszczasz kontrolę, działasz tu i teraz, 
liczysz się z konsekwencjami i od razu 
wskakujesz na szczyt albo kamień po 
kamieniu się na niego wspinasz. Twoja 
strategia potrzebuje obu tych kompe-
tencji, niestety w większości przypad-
ków masz tylko tę drugą.

Procedury. Czy Twoja firma jest go-
towa na marketing największych pręd-
kości od strony procesów? Na początku 
menedżerowie podchodzą bardzo en-
tuzjastycznie do działań w czasie rze-
czywistym, jednak kiedy przychodzi do 

realizacji, często wciskają hamulec – to 
znak, że pojawił się wspomniany wcze-
śniej strach. Następną w kolejce barierą 
jest sprawdzenie wszystkich za i przeciw 
oraz przepuszczenie tej innowacji przez 
cały proces organizacyjny. Co na to ze-

spół marketingu? Co na to sprzedaż? Co 
na to prawnicy? Nagle coś, co powinno 
wydarzyć się tu i teraz, będzie mogło 
mieć miejsce dopiero za dwa dni i... au-
tomatycznie traci sens. U fundamentów 
standardowych organizacji leży w końcu 
nie strategiczna zwinność, bazująca na 
elastyczności i umiejętności reagowania 
na zmiany sytuacji, ale budowanie siły 
i odporności oraz tworzącej je proak-
tywności. Niestety słabość takiego po-
dejścia obnaży pierwszy lepszy kryzys 
wizerunkowy, który w świecie tyranii 
transparentności nie jest hipotetycznym 
zagrożeniem, ale wręcz pewną sytuacją, 
na którą Twoja firma musi być gotowa. 
Jeśli faktycznie chcesz się zabezpieczyć 
i działać w czasie rzeczywistym, stwórz 
zasady, które uelastyczniają procesy 
decyzyjne i dadzą Ci możliwość błyska-
wicznego działania. Zdefiniuj czasy reak-
cji dla aktywności marketingowych oraz 
antykryzysowych, a przede wszystkim 
określ decydentów w obu sytuacjach.

Lepkość. Czy potrafisz tworzyć komu-
nikaty, które podbijają serca klientów? 
Współczynnik lepkości, o którym pisał 
Malcolm Gladwell w swojej książce Punkt 
przełomowy, to taki sposób opakowania 
informacji, który sprawia, że nie możesz 
przejść obok niej obojętnie. Chodzi tu 
w gruncie rzeczy o zastosowanie w prak-
tyce definicji Davida Ogilviego, czyli ta-
kiej, która sprzedaje. Czy jednak Twoje 
środowisko pracy wspiera taką postawę? 
Mimo że innowacja i kreatywność są na 
ustach menedżerów od dawna, częściej 
premiuje się zachowania bazujące na 
szablonowości. Dlaczego? Powodem 

znowu jest strach i dążenie do minima-
lizowania ryzyka, które co do zasady 
ma głęboki sens, jednak jest czynnikiem 
ograniczającym w przypadku tworzenia 
komunikatów mających wywołać silne 
skrajne emocje. Jakie? Sprawdzili to Jo-
nah Berger i Katherine Milkman w opra-
cowaniu „What Makes Online Content 
Viral?”. Trochę upraszczając, najbardziej 
efektywne z perspektywy marketingu są: 
gniew, zdziwienie i radość. Tu pojawia 
się problem – pomyśl, jak wielu ludzi 
z Twojego bezpośredniego otoczenia 
możesz uznać za osoby, które dobrze 
zarządzają swoimi emocjami? Zapewne 
niewielu. Jak zatem mają zarządzać emo-
cjami innych, jeśli nie potrafią swoimi?  
To kolejny czynnik ograniczający.

Podsumowując: aby Twoja strategia 
real-time marketingowa była skuteczna, 
musisz pokonać strach decydentów po-
przez uzasadnienie biznesowe swojego 
działania, znaleźć na tyle siły, by zmienić 
procesy wewnątrzfirmowe, i mieć kogoś, 
kto potrafi poprowadzić emocje innych. 
A wydawało się, że chodzi tylko o publi-
kację wirusowych tweetów...

OBIEG IMPULSÓW 
STRATEGICZNYCH
Myślenie o real-time marketingu często 
zaczyna się i kończy na tym, by stworzyć 
dedykowany komunikat związany z ja-
kimś wielkim wydarzeniem, i w ten spo-
sób uszczknąć trochę uwagi, którą ono 
generuje. Nic bardziej mylnego. Możemy 
mówić aż o czterech kategoriach tego 
typu działań. Jednak najpierw wróćmy 
na chwilę do strategii.

Jeżeli uda nam się przekonać zarzą-
dzających do tego, że działania real-time 
marketingowe to sposób na zgarnięcie 
premii innowatora – osiągnęliśmy po-
łowę sukcesu. Dlaczego tylko połowę? 
Ponieważ druga to uelastycznienie 
wszystkich procesów, aby możliwe 
było działanie w interakcji z obecnymi 
lub potencjalnymi klientami dzięki ich 
aktywnościom. Tu z kolei nadepniemy 
na odcisk niejednej osobie, na przykład 
działowi obsługi klienta czy działowi 
sprzedaży. Jak zbudować odpowiednią 
świadomość – powołać firmową koalicję?

Nie ma chyba menedżera, który nie 
zauważyłby, że w ostatnich kilku latach 
świat radykalnie przyspieszył i nie za-

Aby Twoja strategia real-time marketingowa była skuteczna, 

musisz pokonać strach decydentów poprzez uzasadnienie 

biznesowe swojego działania, znaleźć na tyle siły, by 

zmienić procesy wewnątrzfirmowe, i mieć kogoś, kto potrafi 

poprowadzić emocje innych.
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I L U S T R A C J A  2 .
Możliwe przypadki wykorzystania strategii real-time marketingowej

Źródło: R. Lieb, J. Groopman, C. Li – raport Altimeter Group „Real-Time Marketing: The Agility to 

Leverage »Now«”, dostęp online: www.altimetergroup.com/2013/12/the-six-business-cases-for-

real-time-marketing

Niezaplanowane 

bazujące na lokalizacji

interakcje z klientami

organizacja wydarzeń

uczestnictwo w wydarzeniach

Zaplanowane

ProaktywneReaktywne

wydarzenia medialne

bazujące na analityce

mierza się zatrzymać. Wręcz przeciwnie 
– odnosimy wrażenie, jakby niewidzialna 

siła cyfrowej transformacji cały czas 
wciskała gaz. Ma to naturalnie wielkie 
konsekwencje w biznesie. 

Kiedy spojrzymy na relacje między 
środowiskiem, organizacją a jej stra-
tegią, to w przeszłości model wpływu 
wyglądał tak, że ze środowiska odbie-
rane były sygnały, które znajdowały 
odpowiedź w strategii, a ta następnie 
była implementowana w organizacji. 
Czy jednak w świecie permanentnej 
zmienności, w której dziś żyjemy, po-
winniśmy stosować takie podejście? 
Działając według tego modelu, decyzje, 
które podejmujemy, już w momencie ich 
ogłoszenia światu są nieaktualne i nie 
przystają do rzeczywistości. Jak zatem 
odwrócić ten proces, aby był adekwatny 
do dzisiejszych wyzwań? Alternatywą 
jest modyfikacja, w której mamy świetny 
system czujek i monitorowania środowi-
ska w organizacji – dzięki temu impuls 
ze środowiska najpierw wpływa na or-
ganizację, a dopiero potem znajduje to 
odzwierciedlenie w strategii. Ta zmia-
na zupełnie odwraca sposób myślenia 
o elastyczności. Możemy to odnieść 
przede wszystkim do ogólnej strategii 
biznesowej firmy, ale jeśli uznamy, że 
jest ona równoznaczna z marketingową, 
automatycznie tworzy to miejsce dla 
działań w czasie rzeczywistym.

CZTERY KATEGORIE 
REAL-TIME MARKETINGU
Real-time marketing to nie tylko porywa-
nie wydarzeń. Praktycznie każdy impuls 
może i powinien być zapalnikiem akcji ze 
strony organizacji. Żeby efektywnie nimi 
zarządzać, potrzebny jest oczywiście ich 
podział i przypisanie do odpowiednich 
miejsc w firmie niezbędnych zasobów.

Bardzo prostą i adekwatną do rzeczy-
wistości propozycję takiej klasyfikacji 
zaproponowały Rebecca Lieb, Jessica 
Groopman i Charlene Li w raporcie  
Altimeter Group „Real-Time Marketing: 
The Agility to Leverage »Now«”. Autorki 
podzieliły aktywności w czasie rzeczy-
wistym według dwóch parametrów: 
reaktywności i proaktywności z jednej 
strony, z drugiej – zaplanowania i nie-
zaplanowania zapalnika. Uwzględni-
ły w ten sposób postulat odwrócenia 

sposobu generowania i zarządzania 
impulsami. Zastanówmy się nad po-
szczególnymi sytuacjami.

Zaplanowane – proaktywne. Każde 
zorganizowane wydarzenie jest dla nas 
okazją do włączenia machiny real-time 
marketingowej. Nie chodzi jednak tylko 
o transmisję online, ale szereg działań, 
których celem jest uruchomienie kuli 
śnieżnej i wywarcie dużego wrażenia na 
środowisku. Idealnym przykładem tego 
typu podejścia w praktyce – wytworze-
nia pewnej wartości i sprawienia, by de 
facto sama się rozprzestrzeniała – są 
konferencje Apple będące premierami 
nowych produktów. Oczywiście marka 
sama tworzy szum wokół takiej aktyw-
ności, jednak spójrz na oprawę, na to, 
jak prowadzona jest komunikacja marki, 
co generuje interakcje i jaki przynosi to 
efekt. Czy to lekcja dla Twojego biznesu? 
Jak najbardziej. Czy ten model można 
powielić? Dlaczego nie? Najlepszym do-
wodem, że to możliwe, jest nikt inny tylko 
Microsoft, co udowodnił choćby ostatnią 
prezentacją najnowszego laptopa, który 
ma stać się pogromcą MacBooka.

Poza bardzo dobrą oprawą i sprytnymi 
działaniami marketingowymi ze strony 
firmy nie da się ukryć, że wydarzenia spod 
znaku Apple same w sobie również gene-
rują wielką uwagę mediów. Czy zatem jest 
to okazja dla innych biznesów, aby niejako 
podpiąć się pod tego typu komunikację? 
Oczywiście. Ten sam mechanizm działa 
co roku choćby podczas wspomnianego 
finału Super Bowl, na który firmy przy-
gotowują dedykowaną komunikację. Nie 
musisz organizować wielkiego wydarze-
nia – możesz podpiąć się pod inne.

Zaplanowane – reaktywne. Ważnym 
elementem jest tu lokalizacja, która w po-
łączeniu z czasem i miejscem staje się za-
palnikiem. Świetnym przykładem jest tu 
akcja KLM Surprise. Linia lotnicza posta-
nowiła dawać prezenty klientom, którzy 
zameldują się na lotnisku lub oznaczą ją 
na Twitterze z informacją, że lecą jej sa-
molotem. Podczas lądowania załoga KLM 
identyfikowała szczęśliwców i wręczała 
im upominki, bazując na preferencjach 
zdefiniowanych na podstawie ich profilów 
w mediach społecznościowych. Kilka lat 
później mechanizm ten powtórzyła 
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inna linia lotnicza – WestJet, podczas 
kampanii świątecznej. W obu przypadkach 
akcja wygenerowała znaczny zasięg i przy-
niosła wyjątkowo pozytywne interakcje 
z klientami, co znalazło odzwierciedlenie 
w wielu publikacjach. Obecnie możliwości 
tego typu działań znacznie się zwiększyły 
dzięki wykorzystaniu beaconów.

Czasami nasze reakcje mogą być zapla-
nowane z trochę większym wyprzedze-
niem niż tu i teraz. Ważnym elementem 
infrastruktury real-time marketingowej 
jest przewidywanie bazujące na ana-
lityce. Ten obszar zagospodarowały 
najlepiej firmy korzystające z narzędzi 
automatyzacyjnych – tutaj reakcje na 
działania klientów pojawiają się nieja-
ko same. Jednocześnie do tej kategorii 
możemy też zaliczyć większość analiz wy-
chwytujących to, kiedy najlepiej włączyć 
akcje nawiązujące do różnego rodzaju 
świąt. Co ciekawe, „okno” komunikacyjne 
nie otwiera się tu dopiero w momencie, 
kiedy dane wydarzenie się rozpoczyna, 
i nie kończy się wraz z nim. Jak pokazują 
analizy Sotrendera, w mediach społecz-
nościowych ruch związany z danym świę-
tem przybiera na sile już miesiąc przed 
nim i ma dużą moc jeszcze miesiąc po 
nim. To ważna informacja z perspektywy 
firmowego harmonogramu wydarzeń.

Niezaplanowane – reaktywne. To gru-
pa, która przysporzyła real-time marketin-
gowi największej popularności. Obejmuje 
ona „porywanie” wydarzeń – jak zdefinio-
wał to właśnie David Meerman Scott. Cho-
dzi oczywiście o takie wpisanie się z na-
szym komunikatem w kontekst wielkiego 
wydarzenia, aby informacja o tym, jak wy-
korzystaliśmy daną sytuację, zaczęła żyć 
własnym życiem. Reakcja Oreo na brak 
światła podczas finału Super Bowl jest 
tu najbardziej obrazowym przykładem. 
Bardzo ciekawym jest również objęcie 
Baracka Obamy ubezpieczeniem w wy-
sokości pięćdziesięciu tysięcy dolarów 
na wypadek zjedzenia przez krokodyla. 
Taką ochronę zagwarantowała prezyden-
towi Stanów Zjednoczonych firma TIO 
Insurance, gdy odwiedzał on Australię. 
Atrakcyjny komunikat oczywiście został 
podchwycony przez media, które zachwy-
cały się pomysłem. Mało tego, odniósł się 
do niego sam Barack Obama, mówiąc, że 
to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek 
dostał, i dzięki temu jego żona może spać 

spokojnie. Przykład ten pokazuje, jak uni-
wersalną strategią jest real-time marke-
ting i że wykorzystanie jej w każdej branży 
ogranicza jedynie wyobraźnia.

Ważną i ostatnią grupą w tej kategorii 
są wszelkiego rodzaju interakcje z klien-
tami – wykorzystujące zarówno własne 
media, ale przede wszystkim narzędzia 
do monitoringu sieci. Jako inspirację 
można tu potraktować działania Brand24  

– promujące markę narzędzia, ale też i te, 
w których jest ono wykorzystywane. Przy-
kładem mogą być tu choćby takie akcje jak 
dostarczanie pizzy przez Da Grasso pod 
wpływem impulsów z sieci czy analogiczna 
akcja napoju „Rockstar”. Dla B2B świet-
nym narzędziem monitorującym może 
być z kolei LinkedIn Recruiter, który mimo 
że zaprojektowany dla HR-u, to okazuje 
się wielkim sprzymierzeńcem działu mar-
ketingu. W końcu czy to, że ktoś zmienił 
coś w swoim profilu, może być dobrym 
pretekstem do reakcji? Oczywiście.

Niezaplanowane – proaktywne. Je-
śli Twoja firma jeszcze nie ma strategii 
uwzględniającej w jej ramach działania 
real-time marketingowe, prawdopodob-
nie jest w tym polu. Proaktywne niezapla-
nowanie to z jednej strony oksymoron, 
z drugiej życzeniowa wiara w jasnowidz-
two albo zwykły fart. Ewidentnie najmniej 
efektywne podejście ze wszystkich. 

SKAZANI NA TU I TERAZ
Klienci nie lubią czekać, chcą odpo-
wiedzi zaraz – a właściwie teraz, i na-
raz – wszystkich na wszystkie pytania. 
Szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę 
tempo, jakie dyktują biznesowi media 
społecznościowe. Tylko real-time mar-
keting jest w stanie podjąć to wyzwa-
nie. Mimo że wszedł on już do kanonu 
marketingowego, w większości firm nie 
trafił jeszcze do użycia.

Menedżerowie jakby odwlekali ten 
moment, myląc real-time marketing z za-
topieniem w bieżączce, strachu i obsesji 
redukowania ryzyka. Jednak niezależnie 
od tego, jak bardzo proaktywnie chcie-
liby podejść do swoich planów, nie ma 
innego czasu niż rzeczywisty i tylko ten 
się liczy. Zatem wyrazem proaktywności 
nie jest dziś tworzenie długoletnich stra-
tegii, ale wizja i wyposażenie organizacji 
w strategię i kompetencję szybkiej i zde-
cydowanej reakcji – tu i teraz.
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Część 1. Strategia tu i teraz


