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Wstęp
Jak pokazały nasze badania jednym z najważniejszych celów działów marketingu i PR kończącego się
roku była budowa i utrzymywanie relacji z klientami. W większości firm bowiem działania
marketingowe i PR są ściśle powiązane z procesem sprzedaży i strategią sprzedażową, co widoczne
jest m.in. w strukturze organizacyjnej firm. Bardzo niepokojący okazał się fakt, że działy marketingu
i PR nie są skłonne do ewaluacji efektywności własnych działań. Ponad 2/3 firm nie stosuje żadnych
wskaźników efektywności.
Działy marketingu i PR najwięcej czasu poświęcają przede wszystkim na relacje z Klientami, budowę
wizerunku oraz tworzenie oferty firmy. Generowanie lead’ów sprzedażowych to cel, na który działy te
poświęcają średnio najmniej czasu, co w obecnej sytuacji rynkowej wydaje się słuszne. Utrzymanie
i rozwój relacji z obecnymi Klientami wpisuje się w strategię przetrwania w niepewnych czasach oraz
jest tańsze i obarczone mniejszym ryzykiem niż poszukiwanie nowych Klientów.
W ramach działań strategicznych, główny akcent w badanych firmach położony jest na budowę
i poszerzanie oferty, a także na tworzenie planu rozwoju firmy i wyznaczanie strategii marketingu
i sprzedaży. Z kolei działania PR-owe to dla większości firm przede wszystkim bezpośredni kontakt
z odbiorcami (eventy, targii, konferencje), na drugim miejscu PR w Internecie, media relations i social
media. W ramach działań z obszaru sprzedaży bardzo duży nacisk kładziony jest na relacje
z Klientami (wskazało je aż 93% respondentów). W promocji obecna jest dwutorowość działań:
z jednej strony ulotki „trzymają się mocno” i widać, że duże znaczenie mają materiały drukowane, z
drugiej, firmy twierdzą, że dynamicznie rozwijają e-marketing, choć jak się okazuje w głównej mierze
opiera się on na umieszczaniu treści reklamowych w Internecie, czy też pozycjonowaniu strony
internetowej.
Działy marketingu i PR bardzo rzadko korzystają ze wskaźników mierzących efektywność
podejmowanych działań. Niemal taka sama ilość bo 63% dużych i 67% średnich firm deklaruje, że nie
korzysta z żadnych kryteriów i opiera się tylko o własną ocenę. Tam, gdzie wskaźniki są stosowane,
są to najczęściej wskaźniki sprzedaży (swoją ocenę opiera na nich prawie 1/3 dużych i średnich firm).
To najbardziej zaskakujące wnioski z naszych badań, pokazujące, że tak naprawdę w większości
działów marketingu i PR firmy działają intuicyjnie. Podejmowane przez nich decyzje nie wynikają
z analizy skuteczności podejmowanych działań, a ich efekty nie są oceniane. Nie ma znaczenia w tym
wypadku także wielkość firmy.
Potwierdza to także wnioski z badań dotyczących wydatków na PR i marketing w polskich
przedsiębiorstwach jakie opublikowaliśmy w styczniu 2013 roku z których wynika, że marketing i
działania PR lokowane są w roli usługodawcy wyłączonego ze strategicznych decyzji w firmie.

Mamy nadzieję że poniższy raport będzie dla Państwa pomocny w budowaniu potencjału firmy w
oparciu o działania marketingowe i PR w synergii z działem sprzedaży.
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Główne wnioski
W większości firm działania marketingowe i PR są ściśle powiązane z procesem sprzedaży
i strategią sprzedażową. Widoczne jest to m.in. w strukturze organizacyjnej firm – w 38%
przedsiębiorstw działy marketingu i PR są włączone w dział sprzedaży.
Działy marketingu i PR nie są skłonne do ewaluacji efektywności własnych działań. Świadczy
o tym fakt, że z benchmarking’u korzysta co trzecia firma oraz to, że ponad 2/3 firm
nie stosuje żadnych wskaźników efektywności.
Utrzymywanie relacji z klientami to jeden z najważniejszych celów marketingowych rok
kończącego się roku.
Ponad połowa firm w tym roku zakładała skorzystanie z usług zewnętrznych wykonawców.
Najchętniej outsource’owane działania marketingowe dotyczą komunikacji wizualnej: poligrafii
i projektowania graficznego.
Działy marketingu i PR w ramach strategii skupiają się na budowie i poszerzaniu oferty,
a także na tworzeniu planu rozwoju firmy. Dopiero w dalszej kolejności nacisk kładziony jest
na wyznaczanie strategii marketingu i sprzedaży.
Zwykle promocja przebiega dwutorowo – z jednej strony znaczenie mają materiały
drukowane, a z drugiej strony dynamicznie rozwija się e-marketing.
Działy marketingu i PR są nastawione na budowę relacji z klientami, w dalszej kolejności ich
celem jest generowanie sprzedaży.
Większość firm w ramach działań PR skupia się na bezpośrednim kontakcie z odbiorcami
(eventy, targi i konferencje), dopiero w drugiej kolejności PR w internecie, media relations
i social media.
Najpopularniejszym działaniem w
w Internecie i pozycjonowanie stron.

ramach

e-marketingu

jest

zamieszczanie

reklam

Metodologia
W ramach badania przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia 2013 r. zrealizowano 400
wywiadów CATI (Computer assisted telephone interviewing) opartych o kwestionariusz wywiadu
standaryzowanego.
Do badania wybrano firmy działające w sektorze prywatnym, zatrudniające co najmniej 50
pracowników i prowadzące aktywne działania z zakresu marketingu i/lub PR. W przypadku zlecania
zadań z zakresu marketingu agencjom zewnętrznym, firma musiała samodzielnie wykonywać min.
50% prac.
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Wykres 1
Firmy z branży: edukacja, obsługa nieruchomości i działalność związana z kulturą i rozrywką miały bardzo niski udział
dużych firm w strukturze branż, dlatego przy zaokrąglaniu ich udział wynosi 0%. Źródło: PMR 2013, n=400

Struktura badanych firm odpowiada strukturze firm działających w sektorze prywatnym w wybranych
branżach. Z badania zostały wyłączone: rolnictwo, rybołówstwo górnictwo, administracja publiczna
i kilka mniejszych branż.
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Szczegółowe wyniki
Dane demograficzne o firmach
W próbie znalazło się znacznie więcej firm z grupy średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do
249 osób (71%), a pozostałe 29% to duże firmy zatrudniające ponad 250 osób. Odzwierciedla to
strukturę firm w Polsce.

Wykres 2
Źródło: PMR 2013, n=400

Najwięcej firm (48%) kieruje swoje usługi i produkty zarówno do innych firm (Business-to-Business
B2B), jak i do konsumentów końcowych (Business-to-Consumer B2C), 42% pracuje tylko w obszarze
B2B, a pozostałe 10% tylko w obszarze B2C.
79% przebadanych firm prowadzi swoją działalność tylko w Polsce. Wśród nich 43% ma jedną
siedzibę tylko w Polsce, a 36% ma centralę i jeden lub kilka oddziałów tylko w Polsce. Spośród tych
posiadających zagraniczne oddziały ponad połowa ma zasięg globalny.
Większość firm (65%) zanotowała w 2012 roku przychody nie przekraczające 50 mln zł, 15%
odnotowało przychód wysokości 50-100 mln zł, 9% w przedziale 100-200 mln zł, 11% powyżej 200
mln zł. Większość firm (59%) określa swoją sytuację jako rozwojową, 38% jest na etapie stabilizacji,
a 3% ogranicza swoją działalność.
Wywiady były realizowane z osobami odpowiedzialnymi za zadania marketingu i PR w firmie. Spośród
400 respondentów, z którymi przeprowadzono wywiady, połowę stanowili specjaliści ds. marketingu
oraz kierownicy tego działu (odpowiednio 28% i 22%). Wielu rozmówców pracowało w dziale
sprzedaży, gdzie wykonywane są zadania z zakresu marketingu (co dziesiąty respondent zarządza
działem sprzedaży, 8% stanowili specjaliści ds. sprzedaży), albo w połączonym dziale marketingu
i sprzedaży.
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Wykres 3
Źródło: PMR 2013, n=400
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Cele marketingu i PR
Dział marketingu i PR w przebadanych firmach
Jeśli chodzi o strukturę firm, dominują dwa rozwiązania umiejscowienia marketingu i PR – albo
stanowią one osobny dział (47%) albo są elementem działu sprzedaży lub działu handlowego (38%).
Działy marketingu to najczęściej kilkuosobowe zespoły, zatrudniające średnio 4 osoby.

Wykres 4
Źródło: PMR 2013, n=400

Wykres 5
Źródło: PMR 2013, n=400
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Działania marketingowe i PR
Działy marketingu i PR najwięcej czasu poświęcają przede wszystkim na relacje z klientami, budowę
wizerunku oraz tworzenie oferty firmy. Generowanie lead’ów sprzedażowych to cel, na który działy te
poświęcają średnio najmniej czasu.

Wykres 6
Wykres przedstawia średnie ocen firm, które realizują takie cele. Najmniej wskazań realizacji celów miały „generowanie
sprzedaży” i „generowanie lead’ów sprzedażowych”. Źródło: PMR 2013, n=400

W porównaniu z rokiem poprzednim, działy marketingu i PR w 2013 r. poświęcały więcej czasu przede
wszystkim na budowę wizerunku własnego przedsiębiorstwa lub marki. Kolejne istotne cele to rozwój
oferty firmy (27%), budowa strategii rozwoju (26%), następnie generowanie sprzedaży (22%),
utrzymywanie relacji z klientami i pracownikami firmy (20%), wsparcie sprzedaży, komunikacja
wewnętrzna i generowanie leadów sprzedażowych (odpowiednio 19%, 16% i 15%).
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Wykres 7
Źródło: PMR 2013, n=400

Respondentów poproszono również o ustosunkowanie się do czterech stwierdzeń dotyczących zadań
marketingowych i PR w ich firmie.

Wykres 8
Źródło: PMR 2013, n=400

W większości firm, działania marketingu i PR są elementem procesów sprzedażowych, w ponad
połowie działy marketingu i PR współtworzą strategię sprzedaży. Działy marketingu i PR starają się
także pozyskać leady sprzedażowe (dotyczy to 66% przebadanych firm).

10

W 64% firm dział marketingu wspiera sprzedaż poprzez dostarczanie materiałów promocyjnych, takich
jak
ulotki
czy
reklamy.
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Aktywność w głównych obszarach marketingu i PR
W badaniu wyróżniono kilkanaście głównych obszarów działań marketingu i PR. Podczas rozmowy
respondentów poproszono o wskazanie, które z nich są aktywnie realizowane w ich dziale.
1. W ramach działań strategicznych, główny akcent położony jest na budowę i poszerzanie oferty
firm, a także na tworzenie planu rozwoju firmy i wyznaczanie strategii marketingu i sprzedaży.
2. W obszarze promocji widoczna jest dwutorowość działań: z jednej strony duże znaczenie
mają materiały drukowane, z drugiej strony dynamicznie rozwija się e-marketing.
3. W ramach działań z obszaru sprzedaży bardzo duży nacisk kładziony jest na relacje
z klientami (wskazało je 93% respondentów).
4. Z kolei działania PR-owe to dla większości firm przede wszystkim bezpośredni kontakt
z odbiorcami (eventy, targi i konferencje), na drugim miejscu PR w internecie, media relations
i social media.
5. Działania z zakresu e-marketingu opierają się w głównej mierze na umieszczaniu treści
reklamowych w internecie, a także na dbałości o skuteczne pozycjonowanie stron
internetowych firm.
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Wykres 9
Możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego wartości nie sumują się do 100%. Źródło: PMR 2013, n=400
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Pomiar efektów
Ocena efektów marketingu i PR
Działy marketingu i PR bardzo rzadko korzystają ze wskaźników mierzących efektywność
podejmowanych działań. 63% dużych firm i 67% średnich deklaruje, że nie korzysta z żadnych
wskaźników i opiera się tylko o własną ocenę. Tam, gdzie wskaźniki są stosowane, są to najczęściej
wskaźniki sprzedażowe (korzysta z nich 33% dużych firm i 29% średnich), ROI z konkretnych działań
marketingowych (21% dużych firm i 18% średnich), wskaźniki na poziomie efektów marketingu takie
jak CTR, CPC, AVE, SOV (odpowiednio 19% i 18%).

Wykres 10
Możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego wartości nie sumują się do 100%. Źródło: PMR 2013, n=400

Benchmarking jako strategia podejmowana w celu oceny efektywności działań marketingu jest słabo
znana i rzadko stosowana przez polskie firmy, tylko 32% firm deklaruje, że z niej korzysta (spośród
dużych firm 37%, spośród średnich 30%).
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Raportowanie wyników
Działy marketingu i PR najwięcej czasu poświęcają na wdrażanie koncepcji i realizację zadań. Nieco
mniej czasu przeznacza się na strategię i planowanie, a najmniej czasu poświęca się na zarządzanie
podwykonawcami, a także na analizę i raportowanie wyników pracy.

Wykres 11
Średnie z ocen na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mało czasu, a 5 bardzo dużo czasu. Źródło: PMR 2013, n=400

Wśród przebadanych firm widoczny jest spory stopień centralizacji raportowania wyników, które są
przekazywane tylko osobom na najwyższych stanowiskach w przedsiębiorstwie. W 87% firm
otrzymują je tylko właściciele, prezesi lub zarząd.

Wykres 12
Możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego wartości nie sumują się do 100%. Źródło: PMR 2013, n=400
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Współpraca z zewnętrznymi podmiotami
Kampanie marketingowe i PR często są niemożliwe do zrealizowania bez współpracy z zewnętrznymi
podmiotami. W 2013 r. zlecane były najczęściej usługi z zakresu poligrafii oraz projektowania
graficznego. 2/3 działów marketingu i PR będzie outsource’ować prace związane z promocją
i reklamą, 63% związane z marketingiem w internecie, a w prawie połowie działów marketingu i PR
(49%) będzie to najem powierzchni reklamowej.

Wykres 13
Możliwość wielokrotnego wyboru, dlatego wartości nie sumują się do 100%. Źródło: PMR 2013, n=400
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Marketing i PR w 2013 r.
Rozwiązania techniczne wspierające marketing i PR
Prawie połowa przebadanych działów marketingu i PR zadeklarowała, że w 2013 r. zastosuje systemy
CRM i CMS. 29% z nich skorzysta z systemu do zarządzania kampanią e-mailingową, a 26%
z systemu do analizy i raportowania efektów marketingu i PR. 22% respondentów wskazało systemy
do przeprowadzania badań (np. ankietowych), a 15% te służące do zarządzania działaniami z obszaru
e-commerce. Inne rozwiązania techniczne, z których skorzystają działy marketingu i PR to m.in.
system monitorowania ruchu na stronie, system zarządzania projektami, system zamówień
internetowych oraz balanced scorecard.

Trendy w marketingu i PR
Dominującym trendem w 2013 r. zdaniem badanych firm był marketing internetowy, w tym marketing
w mediach społecznościowych.

Wykres 134
Źródło: PMR 2013, n=400

Firmy, które decydują się na tradycyjne narzędzia (3% wskazań), robią to ze względu na koszty.
Znaczenie wciąż będą mieć działania takie jak organizacja lub udział w targach, konferencjach
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i event’ach oraz bezpośredni kontakt z klientem i rozwijanie wspierających go systemów CRM.
Na swój czas czeka jeszcze marketing mobilny, wymieniany obecnie tylko przez 4% respondentów.
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