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A u t o r :  P i o t r  S t o h n i j

Cyfrowa transformacja 
marketingu
Część 6
Pułapki doktryn marketingowych

Obudziłeś się w Nowy Rok – prawdopodobnie z bólem głowy… ale i z nadzieją. 

Wróciłeś do pracy z listą postanowień i ambitnym planem. Miałeś zacząć z kopyta, 

dlatego wcześniej przejrzałeś wszystkie możliwe prezentacje i raporty z trendami 

na kolejny rok. Chciałeś być gotowy na marketingową rewolucję, która teraz miała 

dosięgnąć również i Twojej firmy. Czy tak się stało? Jaki był finał tej historii?

jak zintegrować myślenie o róż-
nych modelach marketingowych,

o czterech pułapkach marke-
tingowych i o tym, jak się przed 
nimi ustrzec,

jak stworzyć model marke-
tingowy dla swojej firmy, 
integrujący nowe koncepcje 
i trzymający w ryzach narzę-
dzia i tożsamość firmy.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

Nie, nie wątpię w Twoje kompetencje, do-
brą wolę i zapał, ale podejrzewam, że Blue 
Monday boleśnie zweryfikował wszystkie 
Twoje postanowienia dotyczące marketin-
gu. I mimo że nie tego się spodziewałeś, 
prawdopodobnie to dobra wiadomość, 
ponieważ nie miały one do końca sensu.

MAMIENIE REWOLUCJĄ
Przez ostatnich kilka lat marketerom 
wmówiono, że są uczestnikami rewo-
lucji. Dziś można stwierdzić, że okazało 

się to bardzo sprytnym sposobem na to, 
by, łechcąc ego, obalić 4P i radykalnie 
wydłużyć listę recept na sukces – oczy-
wiście do wykupienia z kolejną średnio 
użyteczną książką nowego marketingo-
wego autorytetu. Zainspirowany lektu-
rą chciałeś wdrożyć w życie wszystkie 
wskazówki i zalecenia, ale okazały się 
tak przełomowe, że autor musiał Ci 
w tym pomóc jako konsultant. Efekt? 
Wydałeś pieniądze i dostałeś model 
marketingowy ułożony według nowej 
rewolucyjnej koncepcji – w podobnym 
stopniu przydatnej co bezużytecznej.

Nie, mój malkontencki ton nie wynika 
z tego, że to nie ja byłem tym konsultantem. 
Do tej pory częściej jestem w podobnej 
roli co Ty – poszukującego lepszych spo-
sobów na to, by optymalizować działania 
marketingowe. Ale czy te wszystkie re-
wolucje marketingowe z ostatnich kilku, 
kilkunastu lat faktycznie tak radykalnie 
zmieniły naturę ludzką i mechanizmy 
komunikacyjne? A może zmieniły tylko 
kontekst, w którym funkcjonują klienci? 
Media społecznościowe, content marke-
ting, automatyzacja, omnichannel, multi-
channel, storytelling – wszystko to miało 
zabić tradycyjny marketing. Tymczasem nie 

widzę, aby moja skrzynka pocztowa (tak, 
ta tradycyjna – zawieszona na płocie albo 
klatce schodowej) stała się wolna od ulotek 
lub by kampanie marketingowe w formie 

„nalotów dywanowych” zawsze okazywały 
się nieopłacalne – co z kolei wnioskuję 
między innymi po skrzynce e-mailowej.

Już tyle rewolucji marketingowych 
zjadło swoje dzieci, że czas zwątpić 
w radykalne rozwiązania i zacząć 
świadomie transformować marketing 
w kierunku dopasowanym do Twojego 
biznesu. Niestety ja nie wskażę Ci drogi. 
Ale podpowiem, na co uważać i w jaki 
sposób zintegrować myślenie o różnych 
modelach marketingowych.

CZTERY PUŁAPKI DOKTRYN 
MARKETINGOWYCH
Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś 
dyrektorem marketingu – świadomy 
wagi swojej roli starasz się być na bie-
żąco. Dzięki wspólnemu znajomemu na 
spotkanie z Tobą umawia się CEO inno-
wacyjnego start-upu technologicznego. 
Przychodzi do Twojej firmy w T-shircie 
i z dwoma kolegami, których przedsta-
wia jako COO i CFO – czyli pozostałych 
członków ich „projektu”. Siadacie 

C Y K L E
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Pułapka radykalizmu. Kiedy słyszysz, że dane rozwiązanie wywróci do 

góry nogami rynek albo to, jak myślisz o marketingu, powinny zapalić Ci się 

wszystkie czerwone lampki ostrzegawcze. Radykalizm wyklucza realizm. 

Pamiętaj, nawet kiedy masz do czynienia z przełomową innowacją, stare 

prawa nie przestaną działać od razu.

Pułapka przyszłości. Problem z technologiami jutra jest taki, że są one 

pewną formą wróżby albo zakładu. Jeśli lubisz hazard, możesz zaryzykować, 

ale pamiętaj, że nie tak źle jest być drugim. Jasne, innowator zgarnia premię, 

ale ponosi również znaczne koszty, które dziś coraz częściej przewyższają 

zyski z bycia pierwszym.

Pułapka panaceum. Często nabierasz się na daną koncepcję dlatego, że 

obiecuje ona znaczące korzyści, które rozwiążą większość problemów, 

jeśli zaistnieje jakiś okraszony przesadnym optymizmem scenariusz. To 

bardzo zdradliwe, bo fakty przeplatają się tu z półprawdami. Dlatego tym 

bardziej trzeba pamiętać, że coś takiego jak panaceum w marketingu nie 

istnieje – są tylko rozwiązania, które mogą przynieść oczekiwany efekt. To 

tezy, nie pewniki.

Pułapka większości. Od najmłodszych lat jednym z ulubionych argumentów 

„na wszystko” jest stwierdzenie, że „wszyscy tak mają”. Stąd uzasadnienie 

mówiące o tym, że dane rozwiązanie stało się standardem, tak mocno działa 

także na marketerów. Tego typu podejście może jednak przynieść pewną 

wartość, ponieważ oznaczać może, że danego rozwiązania nie należy w ogóle 

brać pod uwagę, skoro już wszyscy go używają, bo zwiększa to konkurencję.
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4 Pułapki doktryn
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w sali konferencyjnej, a oni zaczynają 
opowiadać o swoim genialnym wyna-
lazku, który sprawi, że marketing zmieni 
się o 180 stopni. W przyszłości wszy-
scy będą z niego korzystać, bo pozwala 
trzykrotnie zwiększyć przychody przez 
rozwiązywanie wszystkich kluczowych 
problemów Twojej firmy. Zbyt piękne, 
aby było możliwe? Racja. Myślisz, że 
nie dałbyś się na to nabrać? Być może. 
A jeśli tak, to pewnie dlatego, że już 
kiedyś się na coś takiego naciąłeś, albo 
dlatego, że ja za bardzo wyolbrzymiłem 
opis. Natomiast jak w soczewce skupia 
on cztery pułapki doktryn marketingo-
wych. Jakie? Jak się przed nimi ustrzec? 
Odpowiedzi znajdziesz w ramce obok.

Z im większa liczbą innowacji masz 
do czynienia, tym bardziej użyteczne 
staje się motto agenta Foxa Muldera: 

„Nie ufaj nikomu”. Tak, takie podejście 
zakrawa na paranoję, ale to wcale nie 
oznacza, że to źle.

INTEGRACJA MYŚLI 
MARKETINGOWEJ
Mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, 
aby coraz mniejszą wagę przykładać do 
radykalnych koncepcji, nie da się ukryć, 
że często zawierają one ziarno prawdy 
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Jak może to wyglądać w praktyce?

Na koniec pytanie weryfikujące: może 
pod płaszczykiem integracji próbuję Ci 
zaproponować kolejną doktrynę marke-
tingową? Może tak. A może nie. Nie ufaj 
nikomu. Traktuj każdą propozycję jak tezę, 
a nie rozwiązanie. Sprawdzaj i rozwijaj 
własny model – dopasowany do Twojej 
organizacji. I skończ z postanowieniami. 
Dobrego nowego roku!

PIOTR STOHNIJ

trener i konsultant ICAN Institute, 

w swoim doświadczeniu łączy per-

spektywę marketingową i HR-ową  

– zarządzał obszarem zintegrowanego 

nauczania w ICAN Institute, by potem 

skupić się na komunikacji w mediach 

społecznościowych i funkcji redaktora 

internetowej wersji „Harvard Business 

Review Polska”, a także menedżera klu-

czowych projektów marketingowych; 

dziś działa jako trener i konsultant w ob-

szarze automatyzacji marketingu, me-

diów społecznościowych i zarządzania 

kryzysowego, a także zmiany pokolenio-

wej, marketingu rekrutacyjnego i samej 

rekrutacji; jako internetowy heretyk 

wypowiada się na www.stohnij.pl

NAPISZ DO AUTORA:

p.stohnij@hbrp.pl



Prezentowany model marketingowy to rezultat potrzeby personalizacji komunikacji i tego, co firma oferuje 

i w jaki sposób sprzedaje.

Zaczynasz od elementów definiujących ofertę wartości i ogólnofirmową narrację, te z kolei wpływają 

na to, jakie treści masz produkować – czyli de facto jak powinna wyglądać strategia content 

marketingowa. Wiesz, że dziś tym, co w znakomitym stopniu wpływa na efektywność komunikacyjną, 

jest personalizacja, którą możesz uzyskać w sposób automatyczny lub bezpośredni – na przykład 

przez media społecznościowe. To z kolei prowadzi Cię do angażowania klientów w proces tworzenia 

wartości – przez mechanizmy kastomizacji, crowdsourcingu czy moderowania procesu sprzedaży, tak 

by aktywizować w nim klienta. Wszystko napędza siła kontekstu, w jakim działasz, i to, czy potrafisz 

wykorzystać tu mechanizmy real-time marketingu. W ten sposób tworzysz wartość.

PRZYKŁAD 

Kontekst
Mechanizmy 

działania
w czasie 

rzeczywistym
Oferta

Racjonalne i emocjonalne
korzyści ze współpracy lub produktu

Narracja
Główne przesłanie 

i sposób opowiedzenia o nim

Treść
Komunikacja oparta na content marketingu

i doświadczenie produktu już na tym poziomie

Personalizacja
Komunikacja w pełni dopasowana

do potrzeb odbiorcy

Automatyczna
Oparta na marketing automation 

i programmatic buying?

Bezpośrednia
Oparta na mediach społecznościowych

i osobistych relacjach

Współtworzenie
Wspólne generowanie 
wartości na poziomie

produktu, marketingu 
lub sprzedaży

W A R T O Ś Ć

albo podpowiedź czy inspirację, aby 
świadomie transformować marketing. 
Przed tym nie ma ucieczki. W końcu 
stwierdzenie Jacka Welcha mówiące, że 
jeśli Twoja firma zmienia się wolniej niż 
otoczenie, to jej koniec jest bliski, dziś 
jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Jednak coraz ważniejsze i jednocze-
śnie coraz trudniejsze staje się obranie 
właściwego kierunku. Dlatego potrzebny 
jest model marketingowy, który integruje 
nowe koncepcje, ale jednocześnie trzyma 
w ryzach wykorzystywane narzędzie 
i tożsamość firmy. Każda organizacja 
może i powinna wypracować swój sche-



wyobraź sobie sytuację, że po lekturze artyku-

łu dotyczącego noworocznych trendów stwier-

dzasz, iż czas spróbować kampanii w kanale mo-

bile. Posiadając własny model marketingowy, od 

razu sprawdzasz, jaki cel ma realizować nowe 

narzędzie i która funkcja marketingowa będzie 

z nim spięta – a przede wszystkim czy w ogóle 

ten sposób działania mieści się w modelu. Takie 

podejście nie tylko porządkuje infrastrukturę, 

lecz także jest sposobem eliminacji niepotrzeb-

nych inicjatyw. A jednocześnie może być też od-

powiedzią na pytanie o strukturę funkcji marke-

tingowej w firmie i wiążących się z tym zasobów. 

PRZYKŁAD:

mat, ale w większości przypadków będzie 
on dzisiaj pokłosiem potrzeby perso-
nalizacji komunikacji oraz tego, co i jak 
firma oferuje i w jaki sposób sprzedaje. 
Jak może to wyglądać w praktyce? Odpo-
wiedź znajdziesz w przykładzie poniżej.

Kiedy zbudujesz swoją wersję modelu, 
kolejny punkt to dopasowanie narzędzi 
do poszczególnych elementów i spraw-
dzanie schematu w praktyce. Chodzi 
o weryfikowanie, czy to, co pojawia się 
na horyzoncie, pasuje do tej swoistej 
ramy myślowej i pomaga Ci lepiej tłu-
maczyć rzeczywistość i zapisane w niej 
potrzeby oraz oczekiwania klientów.

Cyfrowa transformacja marketingu

Część 6. Pułapki doktryn marketingowych
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