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1. Wprowadzenie
Niematerialny charakter dzia∏alnoÊci us∏ugowej, do której zaliczany jest
równie˝ handel detaliczny, sprawia, ˝e wizerunek sklepu jest istotnym czynnikiem wyboru przez nabywców miejsca dokonywania zakupów, bazà dla kszta∏towania postaw lojalnoÊci, a co si´ z tym wià˝e – trwa∏ej przewagi konkurencyjnej (Sustainable Competitive Advantage – SCA) przedsi´biorstw tego
sektora. Punktem wyjÊcia tworzenia wizerunku jest wiedza o podstawowych
atrybutach konkurowania, istotnych z punktu widzenia nabywcy, które nie sà
w dostatecznym stopniu rozwini´te przez konkurentów. Wiedza ta jest wykorzystywana w celu odpowiedniego pozycjonowania oferty na rynku i stanowi
o jej wyró˝nieniu, co – w myÊl koncepcji nurtu analizy zewn´trznej tworzenia
SCA – jest êród∏em przewagi konkurencyjnej. Warunkiem uzyskania przewagi jest jednak stworzenie w ÊwiadomoÊci nabywców wizerunku zgodnego z zamiarem pozycjonowania oraz barier dost´pu uniemo˝liwiajàcych konkurentom
naÊladownictwo, co stanowi przedmiot niniejszego artyku∏u.
Tak rozumiany wizerunek przynosi najwi´ksze korzyÊci (korzyÊci zasi´gu)
w sytuacji gdy przedsi´biorstwo handlowe ma sieciowà form´ organizacji1. Nale˝y z jednej strony zauwa˝yç, ˝e poj´cie sieci sklepów nie jest to˝same z poj´ciem przedsi´biorstwa handlu detalicznego, gdy˝ jedno przedsi´biorstwo mo˝e obejmowaç wiele sieci, kierujàcych oferty do ró˝nych segmentów rynku;
z drugiej zaÊ strony wszystkie prezentowane w artykule rozwa˝ania odnoszà-

1

Mo˝na równie˝ przyjàç za∏o˝enie, ˝e trwa∏a przewaga konkurencyjna mo˝e byç udzia∏em
jedynie silnych kapita∏owo organizacji handlu detalicznego, co implikuje organizacj´ sieciowà.
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ce si´ do sklepów (placówek detalicznych) znajdujà prze∏o˝enie na sieç,
w przypadku gdy jà tworzà.
Przedstawione w niniejszym tekÊcie rozwa˝ania teoretyczne dotyczàce poj´cia wizerunku i kszta∏tujàcych go instrumentów marketingu-mix, prowadzone w kontekÊcie mo˝liwoÊci kszta∏towania postaw lojalnoÊci wÊród klientów
i trwa∏oÊci wyró˝nienia, zosta∏y zilustrowane praktycznymi przyk∏adami sieci
handlu detalicznego o zasi´gu ogólnoÊwiatowym, takich jak: Wal-Mart, M&S,
Benetton i Body Shop Inc.

2. Poj´cie i znaczenie wizerunku sklepu
Za prekursora wspó∏czesnego podejÊcia do zagadnieƒ wizerunku sklepu
uwa˝a si´ P. Martineau, który w artykule zamieszczonym w 1958 r. na ∏amach
„Harvard Business Review” wyrazi∏ poglàd, ˝e „wizerunek sklepu jest to jego
osobowoÊç i obraz ukszta∏towany w ÊwiadomoÊci danej osoby” [6]. W póêniejszych pracach przyjmujàcy to podejÊcie teoretycy rozpatrywali wizerunek sklepu zarówno w wymiarze jego fizycznych atrybutów (namacalnych, funkcjonalnych), jak i w wymiarze jego psychologicznego oddzia∏ywania na nabywców
[5]. Niektórzy Autorzy zwracali uwag´, ˝e jest on tworzony w procesie zdobywania przez nabywców wiedzy i jej porównywania z w∏asnym wyobra˝eniem
o tym, jakie cechy powinna mieç placówka handlowa [3]. W konsekwencji powstaje w ich ÊwiadomoÊci odczucie, wynikajàce z percepcji sklepu, symbolizujàce, jak jest on postrzegany przez jednostki. Na podstawie dotychczasowych
rozwa˝aƒ wizerunek sklepu mo˝na zatem zdefiniowaç jako jego obraz w ÊwiadomoÊci nabywców, który powstaje w rezultacie zdobywania informacji o nim
w trakcie osobistych kontaktów, poprzez celowe dzia∏ania promocyjne, czy
w rezultacie przekazu niekontrolowanego lub tylko cz´Êciowo kontrolowanego przez detalist´ (word of mouth, publicity).
Rozwój tzw. marketingowej orientacji spo∏ecznej – w której przedsi´biorstwa starajà si´ jawiç otoczeniu nie tylko jako dostawcy wartoÊciowych produktów, ale równie˝ jako jednostki odpowiedzialne za sprawy ogólnospo∏eczne, poprawiajàce poprzez swojà dzia∏alnoÊç ogólny dobrobyt – umo˝liwi∏
organizacjom detalicznym kszta∏towanie wizerunku na nowej p∏aszczyênie. Na
tej p∏aszczyênie adresatami ich dzia∏aƒ sà nie tylko obecni i potencjalni klienci, ale ca∏e otoczenie, ze szczególnym uwzgl´dnieniem spo∏ecznoÊci lokalnej.
Przeprowadzane w przedsi´biorstwach handlu detalicznego badania wskazujà równie˝ na istotne znaczenie, jakie dla ich sukcesu ma znajomoÊç i podzielanie podstawowych wartoÊci tych organizacji przez pracowników. Przede
wszystkim wskazywane sà dwa aspekty tego wp∏ywu:
– budowa tzw. organizacji uczàcej si´, elastycznie reagujàcej na zmiany
w otoczeniu [7],
– obs∏uga nabywców przez personel sprzeda˝owy [2].
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Tym samym wy∏ania si´ trzecia wa˝na grupa adresatów wizerunku sklepu,
którà stanowià jej pracownicy.
Podsumowujàc, wizerunek sklepu mo˝na zdefiniowaç jako jego postrzeganie przez nabywców, ca∏à spo∏ecznoÊç konsumenckà i pracowników. Powinien
on odzwierciedlaç wyró˝niajàcà pozycj´ w stosunku do konkurentów i pozytywnie kojarzyç si´ faktycznym i potencjalnym klientom z organizacjà realizujàcà, oprócz zysku, równie˝ wa˝ne cele spo∏eczne. Klarowny i pozytywny wizerunek jest niezb´dnym atrybutem ka˝dego sklepu, lecz nabiera szczególnego
znaczenia, gdy dotyczy sieci sklepów, gdy˝ w tym wypadku rozciàga si´ na
wszystkie placówki, niezale˝nie od ich lokalizacji.
Przedstawione rozwa˝ania wskazujà na istnienie wielu aspektów analizy
kszta∏towania wizerunku przedsi´biorstwa handlowego. W dalszej cz´Êci artyku∏u okreÊlono znaczenie poszczególnych instrumentów marketingu-mix
w tworzeniu wizerunku b´dàcego êród∏em trwa∏ej przewagi konkurencyjnej.
Dokonano tego przeprowadzajàc analiz´ mo˝liwoÊci wyró˝nienia si´ dzi´ki
tym instrumentom i trwa∏oÊci tego wyró˝nienia.

3. Instrumenty marketingowe w tworzeniu wizerunku
sklepu
Wizerunek sklepu zale˝y od formy handlu, jakà on reprezentuje. Przyk∏adowo w hipermarkecie nabywcy spodziewajà si´ szerokiego asortymentu towarów
i dokonania tzw. one stop shopping, w sklepie specjalistycznym – g∏´bokiego
asortymentu i tradycyjnej obs∏ugi (personelu s∏u˝àcego radà i pomocà), w sklepie dyskontowym zaÊ – niskich cen. Wybór typu placówki jest zwiàzany z takimi czynnikami, jak: poziom dochodów, rodzaj i przeznaczenie nabywanego dobra (klienci mogà przyk∏adowo nabywaç Êrodki czystoÊci w hipermarkecie,
natomiast warzywa i owoce na targu, a prezenty w sklepie specjalistycznym)
czy pilnoÊç potrzeby (zakupy ca∏otygodniowe w hipermarkecie, uzupe∏niajàce
– w ma∏ym sklepie sàsiedzkim). Czynniki te mogà stanowiç kryteria klasyfikacji przy wy∏anianiu segmentów nabywców dla poszczególnych typów sklepów.
Analiza zapotrzebowania na okreÊlony format i sk∏ad podmiotowego handlu detalicznego na danym obszarze mo˝e staç si´ podstawà podj´cia trafnej decyzji
lokalizacyjnej. Wyró˝nienie to, w sytuacji intensywnej konkurencji w handlu
detalicznym, ma jednak z natury nietrwa∏y charakter2.
W ramach okreÊlonego typu placówki handlowej na jej wizerunek wp∏ywa
przede wszystkim sposób, w jaki, przy z góry zadanych parametrach, wykorzystywane sà poszczególne instrumenty marketingu-mix w dzia∏alnoÊci operacyjnej. WÊród tych instrumentów nale˝y wyró˝niç przede wszystkim: asortyment
2 Wyró˝nienie ze wzgl´du na lokalizacj´ poza centrami du˝ych miast sta∏o si´ wprawdzie êród∏em pierwotniej przewagi Wal-Marta, lecz jej utrzymanie by∏o zwiàzane ze stworzeniem znacznej przewagi kosztowej.
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towarów i us∏ug (produkt przedsi´biorstwa handlu detalicznego), polityk´ cen,
lokalizacj´, stosowane metody obs∏ugi, promocj´ (w tym promocj´ w miejscu
sprzeda˝y).
Zakup towarów jest g∏ównym celem klientów placówek handlu detalicznego,
dlatego te˝ mo˝na postawiç tez´, ˝e asortyment stanowi podstawowy czynnik
kszta∏tujàcy wizerunek sklepu. Zatem w sklepie powinny si´ znaleêç produkty
tych marek, które utrwali∏y si´ w ÊwiadomoÊci nabywców i których oczekujà
w danym obiekcie handlowym. Posiadanie produktów tych marek nie daje jednak mo˝liwoÊci odró˝nienia si´ od konkurentów. Dlatego te˝ przedsi´biorstwa
detaliczne poszukujà mo˝liwoÊci wyró˝nienia si´ w oferowaniu pog∏´bionego
asortymentu w okreÊlonych kategoriach produktów lub (i) produktów pod w∏asnà markà. W∏asna marka detalisty daje mu mo˝liwoÊç trwa∏ego wyró˝nienia
spoÊród rywali rynkowych, je˝eli produkty nià oznaczone majà ni˝szà cen´ przy
jakoÊci porównywalnej z jakoÊcià towarów oznaczonych markà producenta lub
markà w∏asnà rywali rynkowych bàdê przy tej samej cenie charakteryzujà si´
wy˝szà jakoÊcià. Ma ona szczególne znaczenie dla kszta∏towania wizerunku detalisty w sytuacji gdy jest ona to˝sama z jego nazwà (jak w przypadku „Leader
Price”), gdy˝ ocena tych produktów przez detalistów w sposób bezpoÊredni przek∏ada si´ na ich obraz w ÊwiadomoÊci nabywców. ZnajomoÊç towarów czy kategorii towarów przyciàgajàcych nabywców do okreÊlonej placówki ma szczególne znaczenie w sytuacji rosnàcych kosztów utrzymywania g∏´bokiego
asortymentu produktów i cz´stych zmian preferencji nabywców.
èród∏em trwa∏ej przewagi konkurencyjnej detalistów mo˝e si´ staç równie˝
oferowanie przez nich us∏ug, je˝eli nak∏ady na ich Êwiadczenie sà ni˝sze ni˝
korzyÊci przez nie przynoszone w postaci „przyciàgania” nabywców do placówki handlowej i utrwalania wÊród nich postaw lojalnoÊci. Mo˝na wyró˝niç
nast´pujàce rodzaje us∏ug Êwiadczonych przez przedsi´biorstwa detaliczne [9,
s. 317]:
– us∏ugi bezpoÊrednio podnoszàce wartoÊç oferowanych towarów – us∏ugi
instalacyjne, przeróbki odzie˝y,
– us∏ugi wspierajàce proces wymiany – p∏atnoÊç czekiem, kartà p∏atniczà,
dostawa towarów do domu,
– us∏ugi poprawiajàce wygod´ zakupów i czyniàce je bardziej przyjemnymi
– miejsca zabaw dla dzieci, specjalne pojazdy, w których rodzice mogà woziç
dzieci po sklepie,
– us∏ugi majàce za zadanie zwi´kszenie popytu na okreÊlone towary –
prezentacje, pokazy makija˝u, porady projektantów wn´trz,
– us∏ugi informacyjne – udzielanie informacji o towarach i us∏ugach za poÊrednictwem tzw. call centers,
– us∏ugi posprzeda˝owe majàce za zadanie utwierdzenie konsumenta w poczuciu dokonania prawid∏owego wyboru – oferowanie napraw, serwisowania
sprz´tu, mo˝liwoÊç zwrotu towaru lub jego wymiany.
Przyk∏ad pozycjonowania wykorzystujàcego poziom Êwiadczonych us∏ug
stanowi sieç sklepów Tesco, które wchodzàc na rynek krakowski, stara∏y si´
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wyró˝niç spoÊród konkurentów tym, ˝e ich placówki by∏y czynne ca∏à dob´.
DetaliÊci mogà si´ równie˝ odró˝niç od konkurentów rezygnujàc z okreÊlonych
us∏ug i oferujàc towary po znacznie ni˝szej cenie, tak jak uczyni∏a to Ikea, która zdecydowa∏a si´ nie Êwiadczyç nabywcom us∏ug transportu i monta˝u mebli
(czym ró˝ni∏a si´ od tradycyjnych detalistów dzia∏ajàcych w bran˝y meblowej), dzi´ki czemu mog∏a skutecznie konkurowaç pod wzgl´dem ceny. Sukces
Ikei by∏ jednak uwarunkowany zaadresowaniem oferty do m∏odych nabywców,
dla których us∏ugi cz´sto nie majà tak du˝ego znaczenia jak niska cena. Analizujàc znaczenie us∏ug w produkcie detalisty, nale˝y zwróciç uwag´ na koniecznoÊç oferowania pewnych us∏ug (nawet je˝eli nie stanowià one podstawy trwa∏ego wyró˝nienia) w sytuacji gdy nabywcy si´ ich spodziewajà, gdy˝ na
przyk∏ad us∏ugi te nale˝à do elementów charakteryzujàcych dany format handlu, choçby mo˝liwoÊç p∏acenia kartà w hipermarketach.
Najwi´ksze mo˝liwoÊci trwa∏ego wyró˝nienia si´ us∏ugami istniejà w przypadku obs∏ugi tradycyjnej i preselekcji, gdy˝ tu nast´puje bezpoÊredni kontakt
nabywcy towaru ze sprzedawcà. Wiedza sprzedawcy, jego osobowoÊç, zwiàzek
emocjonalny, jaki nawiàzuje si´ mi´dzy nim a klientem mo˝e staç si´ podstawà
ukszta∏towania postaw lojalnoÊci3. ZnajomoÊç istnienia tych wi´zi (lub ich braku) mo˝e byç cennà wskazówkà dla polityki zarzàdzania personelem w firmie
handlowej. Ze wzgl´du na znaczenie personelu dla kszta∏towania postaw lojalnoÊci wÊród klientów, firmy handlowe powinny zwracaç szczególnà uwag´ na
proces rekrutacji i szkoleƒ oraz posiadaç odpowiedni system motywacyjny.
Wa˝nym czynnikiem wyboru przez klientów placówki handlowej (szczególnie w sytuacjach recesji rynkowej) jest mo˝liwoÊç zakupienia po niskich cenach towarów zaspokajajàcych ich potrzeby. Ich ocena Êredniego poziomu cen
dokonuje si´ w wyniku porównywania cen okreÊlonych, najcz´Êciej kupowanych artyku∏ów, dlatego te˝ ceny na nie powinny byç ustalane na niskim poziomie. Artyku∏y te sà równie˝ wykorzystywane jako tzw. loss leaders, czyli
w specjalnych ofertach cenowych, obowiàzujàcych przez stosunkowo krótki
czas, które majà za zadanie zach´cenie nabywców do odwiedzenia danej placówki i dokonania w niej zakupów. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e konkurowanie w zakresie ofert specjalnych mo˝e prowadziç do wykszta∏cenia postaw nabywców
polegajàcych na zakupach w ró˝nych placówkach tylko loss leaders, przez co
zasadniczy cel ich stosowania nie jest realizowany. Postawy lojalnoÊci tworzy
natomiast polityka okreÊlana mianem EDLP (every day low prices), czyli codziennie niskie ceny, gdy˝ nabywcy czujà si´ bezpieczni w tym znaczeniu, ˝e
cena zakupionego przez nich towaru nie zostanie znaczàco obni˝ona w stosunkowo krótkim czasie. Poniewa˝ na danym rynku mo˝e istnieç tylko jeden lider
cenowy b´dàcy w stanie skutecznie wdra˝aç zasady tej polityki, to wi´kszoÊç
przedsi´biorstw adresujàcych swojà ofert´ do masowego odbiorcy stara si´
utrzymywaç ceny wybranych, najcz´Êciej kupowanych artyku∏ów na stosunko3

Znaczenie personelu dla wykszta∏cania postaw lojalnoÊci wÊród nabywców zosta∏o omówione
w pracy [10, s. 104–108].
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wo niskim poziomie i kreowaç wizerunek niskich cen za pomocà kampanii
promocyjnych. Wykszta∏cenie takiego wizerunku mo˝e staç si´ trwa∏ym êród∏em przewagi, o ile przedsi´biorstwo z jednej strony b´dzie dostarcza∏o nabywcom produkt satysfakcjonujàcy ich potrzeby, a z drugiej utrzymywa∏o niski poziom kosztów i, w konsekwencji, cen.
Tradycyjnie wÊród g∏ównych czynników wyboru sklepu znajdowa∏a si´ lokalizacja – uznawano, ˝e ka˝dy sklep posiada monopol lokalizacyjny majàcy
istotne znaczenie dla realizacji przewagi konkurencyjnej. W dobie rozwoju
motoryzacji czynnik ten straci∏ jednak na znaczeniu, a tak˝e zmieni∏ swojà natur´. W przypadku placówek wielkopowierzchniowych istotna jest nie tyle sama lokalizacja szczegó∏owa placówki, ile mo˝liwoÊci dojazdu do niej i zaparkowania samochodu. Silne przedsi´biorstwa handlowe sà w stanie tworzyç
wartoÊç lokalizacyjnà poprzez budow´ du˝ych centrów handlowych przyciàgajàcych nabywców atrakcyjnà ofertà us∏ugowà oraz kampaniami promocyjnymi. Majà one charakter „gron”, w których konkurujàce ze sobà firmy równoczeÊnie wzajemnie si´ dopingujà i przyczyniajà do obni˝enia kosztów
(poprzez ich podzia∏) oraz zwi´kszenie ruchu nabywców. Centra te sà cz´sto
budowane na „bazie” jednej wielkopowierzchniowej placówki, którà otacza galeria, z mniejszymi sklepami i punktami us∏ugowymi. Nabywcy, wybierajàc
centrum handlowe, w którym chcà dokonaç zakupów, mogà si´ kierowaç wizerunkiem obiektu wielkopowierzchniowego (który z zasady powinien byç magnesem), ale niekiedy równie˝ wizerunkiem pozosta∏ych sklepów i punktów
us∏ugowych znajdujàcych si´ w galerii. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce, kiedy
nie postrzegajà oni istotnych ró˝nic mi´dzy ofertami obiektów wielkopowierzchniowych lub je˝eli te ró˝nice nie majà dla nich istotnego znaczenia.
ZnajomoÊç preferencji nabywców odnoÊnie do czynników lokalizacyjnych placówki i si∏y ich wp∏ywu na podejmowanie decyzji nabywczych ma istotne znaczenie dla wyboru lokalizacji szczegó∏owej, rozplanowania punktów us∏ugowych w galerii (w przypadku centrum handlowego), a tak˝e dla przewidywania
wp∏ywu zmian w otoczeniu (zmiany w sieci dróg, otwieranie placówek handlowych przez konkurentów) na zachowania klientów. Zmiany te mogà bowiem
zagra˝aç trwa∏oÊci przewagi konkurencyjnej opartej na lokalizacji.
Us∏ugowy charakter dzia∏alnoÊci handlowej powoduje, ˝e wa˝nà rol´ w wykszta∏caniu postaw lojalnoÊci odgrywajà takie atrybuty placówki handlowej, jak
jej wystrój, muzyka towarzyszàca zakupom, rozplanowanie powierzchni sklepowej oraz przebieg procesu sprzeda˝y (szybkoÊç inkasa i obs∏uga posprzeda˝owa). Znaczenie tych elementów jest zwiàzane zarówno z pewnymi wzgl´dami emocjonalnymi, takimi jak coraz cz´stsze postrzeganie zakupów jako formy
sp´dzania wolnego czasu, jak i wzgl´dami racjonalnymi – oszcz´dnoÊç czasu
w sytuacji gdy nabywca jest dok∏adnie zaznajomiony z procedurà sprzeda˝y
oraz miejscem towarów na pó∏kach sklepowych. Dla osób, które zakupy traktujà jako koniecznoÊç i strat´ czasu, znajomoÊç procedur obowiàzujàcych w danej sieci jest istotnym czynnikiem kszta∏tujàcym postawy lojalnoÊci.
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Miejsce, które przedsi´biorstwo obra∏o sobie na rynku, czyli jego pozycjonowanie, jest nabywcom komunikowane bezpoÊrednio za pomocà zestawu narz´dzi promocyjnych. W kszta∏towaniu wizerunku sklepów wielkopowierzchniowych, w których stosowana jest przede wszystkim samoobs∏uga, g∏ównymi
narz´dziami stajà si´ reklama i public relations, których zadaniem jest budowanie reputacji. OkreÊlenie ich wp∏ywu na podejmowane przez nabywców
dzia∏ania jest szczególnie trudne, gdy˝ cz´sto sami nabywcy majà problemy
z tego typu ocenà. Znacznie ∏atwiej jest analizowaç wp∏yw krótkoterminowych
bodêców aktywizujàcych sprzeda˝, takich jak wspomniane ju˝ loss leaders,
gry czy konkursy. Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na fakt, ˝e nie kszta∏tujà one
d∏ugofalowych postaw lojalnoÊci wÊród klientów, gdy˝ ich dzia∏anie jest z natury krótkookresowe. Postawy lojalnoÊci mogà natomiast tworzyç tzw. programy lojalnoÊciowe (punkty, karty sta∏ego klienta), przy czym nie tworzà bazy
dla SCA, gdy˝ sà one ∏atwe do skopiowania.
Odniesienie niematerialnego z natury wizerunku do konkretnej organizacji
wymaga posiadania przez nià systemu identyfikacji wizualnej. Do najwa˝niejszych elementów tego systemu nale˝à: symbol firmy (znak firmowy, logotyp),
kolory firmowe, identyfikatory i ubiory pracowników, reklama na Êrodkach
transportu, wystrój zewn´trzny i wewn´trzny punktów sprzeda˝y i budynków
firmy, informacja wizualna (szyldy, tablice informacyjne zewn´trzne i wewn´trzne) [3, s. 75].

4. Wizerunek wybranych sieci handlu detalicznego
jako êród∏o ich sukcesu
Wi´kszoÊç przedsi´biorstw detalicznych znajdujàcych si´ w gronie najwi´kszych firm handlowych Êwiata w fazie wchodzenia na rynek budowa∏a wizerunek niskich cen4. Przyk∏adowo, Wal-Mart na poczàtku swojego rozwoju
w kszta∏towaniu wizerunku przedsi´biorstwa majàcego niskie ceny produktów
wykorzystywa∏ loss leaders5. Nie tylko przyciàga∏y one nabywców do sklepów, ale przede wszystkim kreowa∏y image zasadniczo ni˝szych cen ni˝ u konkurencji, co w du˝ej mierze by∏o zgodne z prawdà. Trwa∏oÊç przewagi cenowej by∏a jednak zwiàzana z zastosowaniem przez Wal-Marta strategii EDLP.

4 Najwi´ksze przedsi´biorstwa detaliczne zosta∏y wymienione w raporcie 2004 Global, Raport
Deloitte, www.stores.org, stores/January G9.
5 W latach 60. w USA na takie towary wybierano zwykle past´ do z´bów, p∏yn do ust, Êrodki
od bólu g∏owy i szampony, po czym ich niskie ceny reklamowano w gazetach. Sam Walton, za∏o˝yciel Wal-Mart, tak wspomina loss leaders: „Pierwsi handlowcy uwa˝ali te produkty za rzeczy
tworzàce swoisty image firmy. Artyku∏y te reklamowa∏o si´ w gazetach (jak past´ Crest po 27 centów w Sringdale), a potem jak najwi´cej zamawia∏o si´ ich do sklepu. W ten sposób wszyscy wiedzieli, ˝e prowadzi si´ dobry interes. WieÊci, ˝e ma si´ naprawd´ dobry towar, krà˝y∏y z ust do ust”
[12, s. 53].
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Wal-Martowi uda∏o si´ równie˝ wykreowaç wizerunek organizacji przyczyniajàcej si´ do wzrostu dobrobytu w Stanach Zjednoczonych. PodkreÊla si´ zas∏ugi tej sieci w tworzeniu nowych miejsc pracy w handlu i wspieraniu ich tworzenia w przemyÊle. Na ten pozytywny obraz Wal-Marta w spo∏eczeƒstwie
amerykaƒskim sk∏ada∏a si´ równie˝ dzia∏alnoÊç sponsoringowa, w ramach której ka˝dy sklep fundowa∏ absolwentowi szko∏y Êredniej stypendium w college’u, wspierane by∏y tak˝e lokalne akcje charytatywne6 [11].
Podobnie jak Wal-Mart, na poczàtku swego istnienia równie˝ M&S budowa∏ wizerunek niskich cen. W koƒcu XIX w. na kilku stoiskach tej firmy zlokalizowanych na bazarach widnia∏ napis „Nie pytaj o cen´ – wynosi ona jednego pensa”. PodejÊcie M&S spotka∏o si´ z uznaniem nabywców, gdy˝
gwarantowa∏o im nie tylko niskà, ale równie˝ pewnà cen´ w sytuacji gdy
u konkurentów musiano si´ o nià targowaç [1]. Du˝ym sukcesem tej sieci by∏o to, ˝e w póêniejszym okresie sta∏a si´ symbolem brytyjskoÊci, podobnie jak
„Bed & Breakfast” czy „Fish & Chips”; wÊród turystów panowa∏o przekonanie, ˝e nie sposób wczuç si´ w atmosfer´ królestwa Wielkiej Brytanii bez odwiedzenia jednego z jej sklepów.
Chocia˝ kszta∏towanie wizerunku niskich cen w poczàtkowych fazach rozwoju przedsi´biorstw detalicznych jest zjawiskiem powszechnym, to nie jest ono regu∏à. Przyk∏ad pozycjonowania z wykorzystaniem innych atrybutów stanowi
Benneton. Przedsi´biorstwo to, od poczàtku swego istnienia, chcia∏o byç postrzegane nie tylko jako kreator mody – jego ambicjà by∏o stanie si´ „stylem ˝ycia”.
Celowi temu mia∏o s∏u˝yç dostosowywanie bogatej gamy kolorów towarów do
zmieniajàcego si´ zapotrzebowania. Wa˝nym elementem pozycjonowania oferty by∏ równie˝ wystrój sklepów. Wyró˝nia∏y si´ one tym, ˝e towar nie by∏ eksponowany w dzia∏ach, a stosunkowo niewielka powierzchnia sklepów sprawia∏a, ˝e zawsze wyglàda∏y na zat∏oczone, zabawne i „demokratyczne”, w których
ka˝dy mo˝e oglàdaç, przebieraç i dotykaç artyku∏y bez ograniczeƒ. Kampania
reklamowa podkreÊlajàca te wartoÊci jest uznawana za podstawowy czynnik póêniejszego sukcesu Bennetona na rynkach zagranicznych.
Chocia˝ reklama uwa˝ana jest za jedno z g∏ównych narz´dzi kszta∏towania
wizerunku przedsi´biorstwa, to sukces Body Shop Inc. – brytyjskiej sieci
sprzedajàcej kosmetyki naturalne i adresujàcej swojà ofert´ do nabywców nastawionych proekologicznie – Êwiadczy o tym, ˝e mo˝e ono byç w pewnych,
uzasadnionych przypadkach skutecznie zastàpione innymi narz´dziami komunikacji marketingowej. Body Shop Inc. sta∏o si´ bowiem ogólnoÊwiatowà siecià detalicznà, chocia˝ nie wykorzystywa∏o reklamy w mass mediach, a narz´dziami promocji by∏y g∏ównie dzia∏ania z zakresu publicity i sprzeda˝ osobista
[8]. Sukces tej sieci nale˝y przypisaç spójnoÊci tych dzia∏aƒ z pozosta∏ymi instrumentami marketingu-mix: przede wszystkim naturalnymi produktami
w ekologicznych opakowaniach, których nabywcami sta∏y si´ osoby zdajàce
6

Obecnie ten wizerunek nie jest ju˝ tak pozytywny. Wal-Martowi zarzuca si´ przede wszystkim wykorzystywanie pracowników i dostawców sieci.
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sobie spraw´ ze z∏udnoÊci obietnic firm kosmetycznych reklamujàcych szeroko swoje produkty oraz kosztów ich dzia∏aƒ, wliczanych w cen´ towarów.
Szybki rozwój Body Shop Inc. tak˝e na rynkach zagranicznych Êwiadczy
o tym, ˝e orientacja marketingu spo∏ecznego organizacji sektora handlu detalicznego mo˝e nie tylko poÊrednio, ale równie˝ bezpoÊrednio, przynosiç im
wymierne korzyÊci.

5. Podsumowanie
W omawianych przyk∏adach M&S, Benettona, Wal-Marta czy Body Shop
Inc. ich poczàtkowe, wyró˝niajàce pozycjonowanie na rynku by∏o w wi´kszej
mierze rezultatem przedsi´biorczoÊci ich twórców, ni˝ wynikiem analiz marketingowych. W miar´ rozwoju tych przedsi´biorstw narz´dzia marketingowe,
wÊród nich przede wszystkim promocja, zacz´∏y odgrywaç coraz wi´kszà rol´
w kszta∏towaniu wizerunku, a˝ w koƒcu marka sta∏a si´ dla nich wa˝nym atrybutem konkurowania.
Utrzymanie wartoÊci marki jest jednak zadaniem niezmiernie trudnym, gdy˝
nie zale˝y ona jedynie od kontrolowanych przez sieç detalicznà zmiennych (jej
dzia∏aƒ marketingowych), ale równie˝ od warunków otoczenia, które kszta∏tuje ona w niewielkim stopniu i które nie zawsze jej sprzyjajà. Przyk∏ad mo˝e
stanowiç pojawienie si´ w mass mediach informacji o testowaniu przez Body
Shop Inc. produktów na zwierz´tach, co podwy˝szy∏o wiarygodnoÊç tego
przedsi´biorstwa w oczach nabywców. Wa˝nym problemem jest zmiennoÊç
preferencji konsumentów i naÊladownictwo konkurentów, które mogà znacznie zmniejszyç wartoÊç wizerunku. Co wi´cej, przedsi´biorstwo zajmujàce silnà pozycj´ w ÊwiadomoÊci nabywców jest znacznie mniej elastyczne w reagowaniu na zmieniajàce si´ warunki otoczenia. W skrajnych przypadkach
wizerunek mo˝e stanowiç nawet jego istotnà barier´ rozwojowà.
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The Role of a Shop’s Image in Building the Competitive Position
of a Retail Chain
This article is devoted to the essence and meaning of the image of a shop and also the
tools for creating it. The author assumes that the influence of a shop’s image on competitive
advantage is strongly correlated with the number of shops functioning under a given logo.
The concept of image is broadly defined, i.e., that it is both the perception of a distinguishing
position as well as a positive attitude to a given (retail) outlet by various groups, including
purchasers, the local community and employees. The author briefly analyzes the possibilities
of creating an image (as defined above) through various marketing-mix instruments,
indicating at the same time the durability of the distinction obtained on this basis in regard to
other competitors, which in turn affects the durability of competitive advantage. Particular
attention is paid to price positioning of an offer as the initial source of success of many retail
enterprises. The theoretical discussion is illustrated with examples of renowned retail brands
such as Wal-Mart, Benetton, Marks & Spencer, Body Shop and Tesco.

