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Polityka produktowa

Polityka produktowa – wszelkie działania związane z kształtowaniem oferty 
- jej szerokości, głębokości oraz stopnia zindywidualizowania.

W praktyce polityka ta obejmuje:
- wprowadzanie nowych produktów;
- dokonywanie modyfikacji i zmian w dotychczasowej ofercie;
- budowę pakietów / wiązek produktowych;
- usuwanie pewnych produktów z oferty;
- nadawanie marek produktom i precyzyjne plasowanie ich w wybranych 
segmentach klientów;
- wprowadzanie atrybutów materialnych;
- dbanie o utrzymanie wysokiej jakości obsługi.

Jeżeli polityka produktowa ma być skuteczna, to musi być zintegrowana z 
innymi elementami kompozycji marketingowej – z polityką cenową, 
polityką dystrybucji oraz polityką promocyjną. 



Dostosowywanie produktów i usług do aktualnych i przyszłych potrzeb 
i wymagań określonego segmentu rynku.

Podstawowe decyzje to:
- co produkujemy? - rodzaj, gatunek, parametry produktu,
- na jakim poziomie jakości?
- w ilu i jakich wersjach (wariantach)?
- w jakich ilościach?
- z jakich surowców, jakimi technologiami?
- w jakim  opakowaniu?
- jakie usługi oferujemy wraz z produktem?

Decyzje te dotyczą okresów:
- wprowadzania  nowego produktu na rynek,
- życia produktu,
- wycofywania produktu.

Polityka produktowa



1.  jądro produktu (produkt fizyczny i jego cechy, funkcjonalne rozwiązanie 
techniczne);

2. opakowanie (marka, cena, jakość, zachowanie sprzedawców, 
kontakt z klientem, gwarancje, wzornictwo);

3. usługi wspierające (dostawa, części zamienne, dostępność serwisu, 
życzliwość, instrukcje, instalacja, naprawa).

Komponenty produktu w marketingu



Cykl życia produktu



Produkt relacyjny - produkt, który może być kształtowany przez klienta
(nabywca sam wybiera najkorzystniejszy dla niego wariant), został
oznaczony marką oraz jest obudowany pakietem usług dodatkowych
(np. gwarancjami). 

Otto (2001)

Produkt relacyjny

Z produktem relacyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy produkt 
spełnia (w całości lub przynajmniej w dużej części) następujące 
warunki: stanowi platformę do sprzedaży innych produktów (tworzy 
podstawę do rozwoju wielowymiarowych relacji), jest konstruowany
w dużym stopniu „na miarę” (klient ma możliwość jego 
kształtowania oraz wyboru ostatecznej wersji), oferuje rzeczywistą
a nie iluzoryczną wartość oraz spełnia wymogi jakościowe
(określone w dużej mierze przez klienta).

Szczepaniec, 2004



Cross-selling, tzw. sprzedaż krzyżowa, jest to strategia polegająca na 
oferowaniu produktów (usług) dodatkowych do zakupionego przez klienta 
produktu lub nabytej usługi podstawowej.

Cross-selling (sprzedaż krzyżowa) to marketingowa technika sprzedaży 
produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających).

Up-selling jest strategią polegającą na podwyższeniu wartości 
sprzedawanego klientowi produktu lub usługi. 

Up-selling to oferowanie klientowi produktów lub usług o wyższej cenie, 
wyższym standardzie, większej ilości funkcji.

Cross-selling i up-selling



Marka 
oleju silnikowego

Rodzaj 
oleju

Ilość oleju kupionego 
przez nabywców 
indywidualnych

(w l)

Udział
w rynku*

(w %)

CASTROL Magnatec 10W/40 SS 202 5,3%

LOTOS Semisyntetic 10W/40 SS 196 5,1%

MOBIL Super S 10W/40 SS 160 4,2%

MOBIL Super 2000 X1 10W/40 SS 118 3,1%

MOBIL Super 2000 X1 Diesel 10W/40 SS 108 2,8%

CASTROL Magnatec Diesel 10W/40 SS 106 2,8%

MOBIL Special 15W/40 M 104 2,7%

CASTROL EDGE 5W/30 S 96 2,5%

LOTOS City 15W/40 M 95 2,5%

LOTOS Diesel Semisyntetic 10W/40 SS 93 2,4%

CASTROL EDGE 5W/40 S 93 2,4%

MOBIL Super S Turbo Diesel 10W/40 SS 90 2,3%

Udziały w rynku marek olejów silnikowych (n=711)

Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Rynek olejów silnikowych.



Kryteria wyboru marki
oleju silnikowego

% respondentów wskazujących na dany czynnik 
wyboru, jako:

najważniejszy
drugi pod 
względem 
ważności

trzeci pod 
względem 
ważności

cena 31% 16% 15%
porada mechanika 17% 17% 5%

zalecenie / instrukcja producenta samochodu 13% 5% 5%

poprzednie doświadczenia 10% 7% 17%
specjalne właściwości oleju 7% 10% 10%
renoma marki oleju 5% 17% 13%
specyfikacje jakościowe oleju 5% 6% 11%
zalecenie stacji serwisowej 4% 9% 5%
porada znajomych 4% 2% 7%

wykorzystanie olejów w sportach motorowych 3% 5% 2%

szeroka dostępność w sprzedaży 1% 2% 6%
reklama 1% 1% 2%
jedyny dostępny olej w serwisie/punkcie 
sprzedaży

0% 0% 1%

inne 1% 0% 0%
RAZEM 100% 100% 100%

Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru 
olejów silnikowych (n=1000)

Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Rynek olejów silnikowych.



Korzyści oczekiwane przy zakupie 
oleju silnikowego

% respondentów wskazujących 
na dany rodzaj korzyści, jako:

najważniejszy
drugi pod 
względem 
ważności

trzeci pod 
względem 
ważności

przedłużenie żywotności silnika 21% 16% 17%

lepsze osiągi silnika (dynamika) 21% 10% 14%

mniejsze zużycie paliwa 18% 17% 8%

bezproblemowa praca silnika 14% 18% 21%

łatwy rozruch, szczególnie w zimie 11% 22% 11%

niski koszt przy zakupie 5% 3% 9%

przyjazność dla środowiska 3% 7% 3%

mniejsza częstotliwość wymiany 3% 4% 11%

utrzymywanie optymalnej temperatury silnika 
(chłodzenie)

2% 2% 3%

mniejsza ilość nagaru 2% 2% 2%

RAZEM 100% 100% 100%

Znaczenie poszczególnych  korzyści oczekiwanych 
przy zakupie oleju silnikowego (n=1000)

Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Rynek olejów silnikowych.



Grupa LOTOS - oleje silnikowe



Wartość rynku produktów do mycia naczyń w 2015 r. 686 mln zł.

Wartość rynku produktów do ręcznego mycia naczyń w 2015 r.: 415 mln zł.

Liderem w branży jest w Polsce koncern Henkel, posiadający 23,3% udziału 
w rynku, kolejne miejsca zajmują: Grupa INCO (17,9%), Reckitt Benckiser 
(13,4%) i Procter & Gamble (13,1%). Najpopularniejsze marki: Pur (Henkel) 
z udziałem 16,6%, Ludwik (Grupa INCO, 16,5%), Finish (Reckitt Benckiser, 
13,4%), Fairy (Procter & Gamble, 13,1%), Somat (Henkel, 6,7%).

Wartość rynku produktów do zmywarek w 2015 r.: 271 mln zł.

Rynek produktów do mycia naczyń

Źródło: Euromonitor.



Źródło: ludwik.pl

Płyn do mycia naczyń Ludwik (1)



Źródło: ludwik.pl

Oferta INCO SA pod marką Ludwik



Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na świecie żyło 422 mln 
dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln).

W Europie żyje ok. 60 mln ludzi z cukrzycą (10.3% mężczyzn i 9.6% kobiet 
w wieku 25 lat i więcej). 

Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która 
jest czynnikiem ryzyka choroby) – 64%.

Zapotrzebowanie na terapie leczenia cukrzycy

Źródło: WHO.



Sprzedaż leków na receptę na świecie wg zastosowania 
2016 i 2022 (w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków Rx na cukrzycę na świecie wg firm
2016 i 2022 (w mln USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków Rx na cukrzycę na świecie wg produktów
2016 i 2022 (w mln USD) 

Źródło: Evaluate, 2016.

Substancją czynną preparatu jest sitagliptyna, doustny lek przeciwcukrzycowy. Sitagliptyna stosowana jest w celu zmniejszenia 
stężenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2. Sitagliptyna jest lekiem wpływającym na stężenie hormonów inkretynowych, 
tj. peptydów zwiększających poposiłkowe wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Hormony inkretynowe produkowane są 
przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na glukozę. Należą do nich glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i zależny od glukozy 
peptyd insulinotropowy (GIP). Oba hormony są szybko inaktywowane przez enzym peptydazę dipeptydylową-4 (DPP-4). Działanie 
sitagliptyny polega na zahamowaniu aktywności DPP-4. Skutkiem działania leku jest więc zwiększenie stężenia hormonów 
inkretynowych, co skutkuje zwiększeniem uwalniania insuliny w odpowiedzi na glukozę. W konsekwencji u chorych na cukrzycę typu 
2 poprawia się kontrola glikemii poprzez zmniejszenie stężenie glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku.



Bioton - notowania giełdowe

Źródło: bankier.pl.

Po wejściu na giełdę kapitalizacja przekraczała nawet  3 mld zł, obecnie wynosi 314 mln zł.

Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych 
(rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). 



Grupa Bioton – wyniki finansowe

Źródło: bankier.pl.



Nowa metoda leczenia cukrzycy (1)

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali metodę 
leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. O skuteczności szczepionki przekonało się 
już 30 małych pacjentów, u których cofnęły się objawy choroby.

- Fenomen tej metody polega na tym, że komórki regulatorowe zostają 
namnożone z tysiąca do miliardów i po około dwóch tygodniach są podane 
pacjentowi, co pozwala praktycznie na autoprzeszczep - mówi prof. 
Małgorzata Myśliwiec. - Po zastosowaniu tej metody pacjenci potrzebują 
bardzo małych dawek insuliny, bądź nie muszą w ogóle jej przyjmować.

Źródło: https://zdrowie.trojmiasto.pl/Naukowcy-z-Gdanska-wynalezli-lek-na-cukrzyce-n95099.html#tri



Wpływy ze sprzedaży nowych leków

Źródło: Evaluate, 2016.

Sprzedaż 12,6 mld USD 
w pierwszym roku na rynku 



Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2008-2022 
(w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Sprzedaż leków na receptę na świecie, 2016 i 2022 
(w mld USD) 

Źródło: Evaluate, 2017.



Największe rynki biżuterii, 2018 E (mln EUR)

Źródło: Euromonitor cyt. za investor.pandoragroup.com.



Wpływy ze sprzedaży różnych kategorii produktów

Źródło: investor.pandoragroup.com.

USD/DKK = 6,32



Rozwój produktów w firmie Pandora

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Problemy z innowacyjnością w firmie Pandora

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Nowe produkty w firmie Pandora w 2018 r.

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Dobre przyjęcie najnowszej kolekcji Pandory

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Strategia produktowa w firmie Pandora

Źródło: investor.pandoragroup.com.



Wyniki finansowe firmy Pandora

EBITDA – zysk przed odliczeniem podatków, odsetek, deprecjacji i amortyzacji

Źródło: investor.pandoragroup.com.

USD/DKK = 6,32


