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GraZYna REMBIELAK

PROMOCYJNA ROLA OPAKOWAN NA PRZYKLADZIE
PRODUKTOW MLECZARSKICH

Stce!!7.czenie:W artykule omowiono promocyjrut rol~ opakowail w przypadku produktow m1=kich.
Wyjasniono poj~cie produktu oraz zaprezentowano podzial produktow. Ponadto przedstawiono rol~ opakowan i
oznakowania produktow w przemysle spoZywczyID,skupiaj(\c si~ glownie na przemysle mleczarskim. Glown(\
uwag~poswi~cono roli opakowan w przemysle m1=kim
z nastawieniem na aspekt promocji.

1~Istota i poj~cie produktu oraz podzial
Produkt mo:i:na zdefiniowac na wiele sposobow,

wedlug Ph. Kotlera ,prodlllrt

to cokolwiek, co moze znaleii: si~ na rynku. zyskai: uwag~. zostai: nabyte. IItyte
lub skonsumowane. zaspokajajqc czyjd pragnienie lub potrzeb~". 99 natomiast dla Altkoma
produkt to ,,kazdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko co moma oferowai: na rynku"IOO
Z kolei S. Urban definiuje produkt, jako ,,zbior takich instrumentow marketingowych jak:
prodllkt, znak towarowy (marka), uslug;, gwarancje"IOI Brassington i Pettitt twierdz!\,
ie produkt to "wszystko. co ma zwiqzek z /Worzeniem, rozwojem zarzqdzaniem produktami".
Nie dotyczy wyhtcznie tego, co wytwarzac, jak wytwarzac i jak zapewnic, ie ma on dlugie
i przynosz'tce zyski iycie (tlumaczenie wlasne).102 Perreault i McCarthy definiuj't natomiast
produkt jako ,potrzeb~ zaspokojenia poprzez ofert~ firmy. Oferta moze zawierai: dobro
fizyczne IlIb uslug;, bqdi mieszanin~ obydwu" - (tlumaczenie wlasne)103.
o wytwarzaniu i sprzedaiy produktu decyduje to, czy jest on potrzebny konsumentowi
i czy jest w stanie sprostac jego wymaganiom. Produkt zyskuje tym wi~ksze powodzenie,
im wi~cej posiada cech i wartosci odrO:i:niaj'tcych go od ogromnej i10sci innych wyrobow.
Kaidy rodzaj produktu znajduj'tcy si~ na rynku zaspokaja inn't potrzeb~, sluiy innemu
celowi. Produkt, ktory nie powoduje zadowolenia nabywcy i nie sklania go do zakupu, jest
tylko materialnym przedmiotem i nie ma wartosci rynkowej 104.
Nabywcy maj't odmienne potrzeby i dcti't w niejednakowy sposob do ich zaspokojenia.

i

Dotyczy to zarowno potrzeb odczuwanych przez konsumentow, jak i potrzeb posrednich
nabywcow, a zatem hurtownikow i detalistow. Zadaniem producenta jest w stosunku
do wszystkich swoich nabywcow ustalenie zbioru oczekiwanych przez nich wartosci
Ph. Kotler, (1999). Marketing, Felberg SJA. Warszawa. s. .wO
J. Altkom. red.. (2000) Podstawy marketingu. lnstytut Marketingu. KrakOw.s. ll~
101 S. Urban. (1999), Marketing produktow spotywczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wroclawiu, Wroclaw. s. 89
'0' F. Brassington, S. Pettitl, (2000). Principles of Marketing, 2nd ed., FT Prendice Hall, London. s. 2.\
103 W.D. Pereault, E.J. McCarthy, (19991) Essentials of marketing, ;'" Edditioll, 1rwin.Plymouth. s. 33
104 T. Sztucki. (1999), Marketing, sposObmyslenia. system dzialania. AW Placet, Warszawa, s. 67
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Ph. KotJer, (1999), op. cit, s. 404
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110 L. Garbarski, 1.Rutkowski, W. Wrzosek, (2000). Marketing, PWE. Warszawa. s.329
'" J. Altkom. red.. (2000), op. cit.. s. 157
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IC>6 T. Sztucki, (1999), op. cit, s. 118
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•
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Opakowanie musi bye tak zaprojektowane, aby dzialalo na psychik~ kupuj1\ceRo
zmuszaj<tc go do swiadomego lub podswiadomego wyboru okreslonego
produ~' u.
Od wlasciwego projektu (dobor odpowiedniej formy, koloru, ksztahu i grafiki) zalez
w dtiZej mierze powodzenie i popyt na dany towar 111. Istot~ funkcji promocyjno-sprzedazne1\
.. prezentuJe rysunek I.
J
opa k owama

konkUreneYJny.
Dobrze zaprojektowane

opakowanie powinno od razu kojarzye sit; z produktem

i wywolywae u kupuj<teego jak najbardziej pozytywne skojarzenia. W przypadku produktow
,,,ozywczych jest to wyj<ttkowo watne. Wedlug S. Urbana w zakresie opakowait produkt6w
;Ieczarskich nast'tPil ostatnio znaezny postt;p. Jednak dose czt;sto stosowane opakowania
gorszej jakoSei. A zatem nalezy dbae 0 ich estetykt;, poprawt; kolorystyki i pomyslow<t
szatt;graficznct, a takZe 0 to, by zasob informaeji podawanyeh na opakowaniach nie byl zbyt
sk<\Py Napisy powinny bye estetyczne, przycictgae uwagt; nabywcow i zach~cae do
zai,:UpOW"9Ponadto projektuja,c opakowania przeznaczone dla przemyslu spozywczego
nalezy zwrocie uwagt; na wielkose tychZe opakowait i projektowae je tak, aby uwzglt;dnialy
ilosci produktu najcz~sciej zakupywane jednorazowo przez konsumenta.
Charakteryzuj<tc promoeyjn<t rolt; opakowait nie sposob pomina,e tak zwanych
S<\

Rysunek 1. FUNKCJA PROMOCYJNO-SPRZEDAZNA
Promocja i sprzeda.zzawartosci, czyli
promowanie produktow znajduj<tcych si~
wewn<ttrzopakowania

OP AKOW ANI A
lapewnienie dobrej ochrony
towaru przed zepsuciem lub
zniszczeniem

opakowan speejalnyeh, czyli opakowait, ktore mog<t przybierae postae opakowait
zawieraj<tcychzwit;kszon<t ilose produktu, po standardowej eenie, opakowait z gratisowym
apominkiem, np.: dra.ze umieszczane pod przykryciem jogurtu, oraz opakowania nadaj<tee sit;
do ponownego wykorzystania, pelni<tcetak zwane funkcje uzyteczne.

OP AKOW ANIE

Umozliwianie fizycznego obrotu produktu,
usprawnienie i racjonalizaeja organizacji
. proeesu sprzeda.zy

Identyfikacja i odroznianie
produktow

inidlo:
oprncowanie wlasne na podstawie: C.F. HaJes. (1999), Opakowanie jako instrument marketingu,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 17 oraz H. Mruk.. 1 P. Rutkowski, (1999), Strntegia produktu,
PWE, Warszawa, s. 87

Funkcja promocyjno-sprzedazna
spelnia istotn<t rolt;, w przypadku, gdy Wytwarzane
Set produkty tego sarnego rodzaju przez roi.nych produeentow. Jak twierdzi Hales,
funkcja ta l<tczy w sobie trzy elementy psychologicznego oddzialywania na konsumenta,
a mianowicie: podnosi wartose i eh~e nabycia zapakowanego towaru, reklamuje wyrob i
producenta, a takZe stymuluje sprzedat 118.
Istotnose funkcji promoeyjno-sprzedatnej w procesach wyboru i podejmowania
decyzji wynika st<td, iz wratenia wywolane przez opakowania zostan<t przeksztalcone w
swiadomosei konsumenta w wyobratenia 0 rodzaju i jakosei produktu. Dodatkowo stwierdza
si~, ze w przypadku promoeyjnej roli opakowait najwatniejsZ<\ rolt;, jaka, maja, one do
spelnienia jest przycictganie uwagi potenejalnego nabywey. Jest to szezegolnie wa.zne w
przypadku wprowadzania na rynek nowyeh produktow, gdyz staja, sit; trodlem pierwszyeh,
najwazniejszyeh wraten kupuj<tcego. Nawet produkt najlepszej jakosei, ktory b~dzie mia!
niedopracowane opakowanie, straei na swej wartosei w oezaeh potenejalnego nabywey, gdyz

'" C.F. HaJes, (1999), op. cit., s. 16
118 C.F. HaJes, (1999),
op. clt., s. 17,

podsumowanie
W przypadku produktow mleczarskich nalezy pami~tae, ze przedsit;biorstwa chqc
stae sit; bardziej konkurencyjnymi na rynku nie moga. zapominae 0 ogromnej roli jaka. pelni<t
opakowania. latem powinny poloZye szezegolny nacisk na dopracowanie szaty grafieznej
opakowait, na ich jakose i funkcjonalnose. Szczegolnie .przydatne mog<t stae sit; tutaj
innowacje opakowaniowe polegaj<tce na zmianie kolorystyki czy ukladu graficznego, zmianie
gramatury oraz rodzaju opakowait, a czasem zmianie ksztahu, ezy pojemnosci, na przyklad
wprowadzaja,c mniejsze opakowania na jogurty czy tak popularne w ostatnim czasie desery
mleczne.

119

S Urban. (1999), op. cit.. s. 248
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ROLA REKLAMY W PRZEMYSLE MLECZARSKIM NA
PRZYKLAOZIE WYBRANYCH MLECZARNI WOJEWOOZTW A
LOOZKIEGO
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