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1. Wprowadzenie
Opakowania sà wyrobami zapewniajàcymi utrzymanie okreÊlonej jakoÊci
pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i sk∏adowania oraz
prezentacji, a tak˝e chroniàcymi Êrodowisko przed szkodliwym oddzia∏ywaniem niektórych produktów. Konsument najcz´Êciej ma do czynienia z opakowaniami jednostkowymi, czyli opakowaniami okreÊlonej iloÊci produktu, przeznaczonej na ogó∏ do detalicznej sprzeda˝y [11]. Muszà one spe∏niaç szereg
wymagaƒ, których zakres mo˝e byç bardzo zró˝nicowany. Wymaganie definiuje si´ bowiem jako potrzeb´ lub oczekiwanie, które zosta∏o ustalone, przyj´te
zwyczajowo lub jest obowiàzkowe. Stopieƒ, w jakim zbiór w∏aÊciwoÊci opakowania spe∏nia powy˝sze wymagania, okreÊla ich jakoÊç [9]. Badanie,
a nast´pnie ocena jakoÊci opakowaƒ powinny dotyczyç zespo∏u cech zwiàzanych z okreÊlonymi wymaganiami. Z punktu widzenia konsumenta o jakoÊci
opakowania decyduje zbiór w∏aÊciwoÊci, które sprawiajà, ˝e opakowanie tworzy odpowiedni wizerunek wyrobu, jest atrakcyjne dla konsumenta zach´cajàc
go do zakupu okreÊlonego wyrobu, oraz umo˝liwiajà precyzyjne identyfikowanie wyrobu, tak aby konsument nie pomyli∏ go z wyrobem konkurencyjnym [3,
6, 13]. Na ocen´ jakoÊci opakowaƒ, prowadzonà przez konsumentów jako
u˝ytkowników zapakowanych produktów, majà wp∏yw takie cechy opakowania, jak [4, 7, 8, 12]:
– cechy techniczne, zwiàzane z zastosowanym materia∏em opakowaniowym
i formà konstrukcyjnà, kreujàcà form´ opakowania, jego wielkoÊç, szczelnoÊç
i sztywnoÊç, sposób zamykania i otwierania oraz ∏atwoÊç manipulacji, a tak˝e
sposób ekspozycji zarówno w miejscu sprzeda˝y, jak i w miejscu u˝ytkowania,
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– cechy estetyczne, zwiàzane z zastosowanà barwà, grafikà i liternictwem,
jak równie˝ z poprawnoÊcià wykonania i wykoƒczenia poszczególnych elementów i opakowaƒ jako ca∏oÊci,
– cechy informacyjne, zwiàzane z przekazywaniem informacji o produkcie,
producencie, zastosowaniu, sk∏adzie, w∏aÊciwoÊciach ekologicznych produktu
i (lub) materia∏ów opakowaniowych i opakowaƒ oraz cenie.
Obraz opakowania i jego jakoÊci w ÊwiadomoÊci konsumenta jest szczególnie interesujàcy dla producentów produktów cz´stego i systematycznego zakupu. Produktami takimi sà np. Êrodki pioràce. Sà to wyroby, których zu˝ycie
w Polsce w 2000 r. wynosi∏o 5,4 kg na 1 mieszkaƒca [2]. Proszki pioràce
wyst´pujà w obrocie w opakowaniach ró˝nych pod wzgl´dem konstrukcji,
rodzaju materia∏u opakowaniowego oraz wielkoÊci. Ogólne wymagania dotyczàce pakowania tych produktów podaje norma PN-C-77060 [10].

2. Zakres przeprowadzonych badaƒ
Celem podj´tych badaƒ by∏o sprawdzenie, jaki wp∏yw na zakup przez konsumenta proszków do prania ma opakowanie. Badania mia∏y charakter ankietowy i by∏y przeprowadzone w województwie ma∏opolskim. Uczestniczy∏o
w nich 400 losowo wybranych konsumentów. Wype∏niali oni ankiet´, w której
mieli wykazaç, jakie marki proszków preferujà, jak cz´sto dokonujà zakupu,
na co zwracajà szczególnà uwag´ przy ich wyborze oraz jakie cechy opakowania sà dla nich istotne. Charakterystyk´ ankietowanych osób przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka ankietowanych konsumentów
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cd. tabeli 1

èród∏o: badania w∏asne.

Powy˝sze dane wskazujà, ˝e w gospodarstwach domowych zakupami proszków do prania zajmujà si´ zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni. Najliczniejszà grup´ wiekowà badanych stanowi∏y osoby w wieku 18–29 lat. Najcz´Êciej wymieniany dochód na osob´ w gospodarstwach domowych to kwota 500–1000 z∏,
przy liczbie 2 do 4 osób w gospodarstwie domowym.

3. Analiza wyników badaƒ
Badania ankietowe, przeprowadzone wÊród omówionej grupy konsumentów, pozwoli∏y na uzyskanie wyników dotyczàcych preferencji konsumenckich
w zakresie zakupu proszków do prania oraz opakowaƒ tego produktu. Pierwsza cz´Êç ankiety dotyczy∏a preferencji w zakresie proszków do prania, a jej
wyniki przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Cz´stotliwoÊç zakupu proszków do prania, w % wskazaƒ

èród∏o: badania w∏asne.
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, tylko 6% badanych kupuje proszki co tydzieƒ. Bioràc pod uwag´ ca∏à badanà populacj´, ró˝nice mi´dzy poszczególnymi odpowiedziami sà niewielkie, jednak˝e analizujàc osobno kobiety i m´˝czyzn wyraênie mo˝na je zauwa˝yç.
Obecnie producenci Êrodków pioràcych oferujà swoim klientom szerokà
gam´ produktów, zró˝nicowanych zarówno pod wzgl´dem opakowania, jak
i ceny. Konsument ma równie˝ mo˝liwoÊci wyboru pojemnoÊci opakowania
danego rodzaju proszku. Tabela 3 przedstawia marki proszków najcz´Êciej
kupowanych przez respondentów .
Jak wynika z tabeli 3, najwi´kszym powodzeniem cieszy si´ proszek Dosia,
nast´pnie Vizir, Pollena oraz Omo. Do innych Êrodków pioràcych ankietowani zaliczyli m.in. proszki dla dzieci oraz Êrodki do prania r´cznego.
Uzyskane wyniki potwierdzi∏y publikowane wyniki badaƒ prowadzonych
przez Claritas (w tym samym okresie), wskazujàce na brak lojalnoÊci przeci´tnego Polaka w stosunku do marki lub producenta proszków do prania [2].
Miejsce zamieszkania nie determinuje ju˝ tak silnie jak dawniej u˝ywania
okreÊlonych marek Êrodków pioràcych. Marki kupowanych proszków zale˝à
w wi´kszym stopniu od dochodów i wieku konsumentów. Wraz ze wzrostem
dochodów obserwuje si´ spadek zainteresowania proszkami z cenowego segmentu „ekonomicznego” (np. Dosia, Bonux), a wzrost zainteresowania proszkami ze Êredniej pó∏ki cenowej (np. Vizir) oraz z segmentu premium (np. Omo).
Osoby w wieku przedemerytalnym najch´tniej kupujà proszki marki Dosia,
natomiast rzadko u˝ywajà takiej marki jak Omo czy Persil.
Najbardziej preferowane marki proszków do prania wyst´pujà zarówno
w pude∏kach tekturowych, opakowaniach typu torba z tworzywa sztucznego,
jak i w postaci wiaderka.
Istotnym zagadnieniem uj´tym w pierwszej grupie pytaƒ by∏a hierarchia
wa˝noÊci czynników istotnych przy zakupie produktu. Uzyskane wyniki dotyczàce uszeregowania wed∏ug wa˝noÊci siedmiu czynników decydujàcych
o wyborze produktu przedstawia tabela 4.
Na pierwszym miejscu konsumenci stawiajà jakoÊç proszku do prania – jest
ona najwa˝niejszym czynnikiem przy zakupie produktu przez konsumenta.
Cena stanowi istotne kryterium wyboru zarówno produktu, jak i miejsca zakupu. Z marketingowego punktu widzenia wa˝ne jest, czy konsumenci dostrzegajà zwiàzki mi´dzy cenà a jakoÊcià produktu. Najogólniej bioràc, jeÊli konsumenci nie majà wystarczajàcej wiedzy na temat jakoÊci produktu, to jako jej
wskaênik s∏u˝y im cena. Jedynie dla osób o najni˝szym dochodzie w g o s p odarstwie domowym jakoÊç produktu plasuje si´ na trzecim miejscu po cenie
i pojemnoÊci opakowania. Dla ca∏ej badanej populacji trzecim z kolei czynnikiem jest wielkoÊç opakowania, co potwierdza znaczàcà wag´ opakowania
przy zakupie produktu.
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Nale˝y tu jeszcze zwróciç uwag´ na rol´ reklamy, która wÊród ankietowanych zosta∏a umiejscowiona na niskim, bo szóstym miejscu. W literaturze
przedmiotu reklama przedstawiana jest jako bardzo istotny element decydujàcy
o zakupie i docierajàcy do szerokiej rzeszy konsumentów [8, 12]. Przeprowadzone badania nie potwierdzi∏y takiej tezy.
Na rynku Êrodków pioràcych rozró˝nia si´ przede wszystkim opakowania
typu pude∏ko, torba i wiaderko. JeÊli chodzi o wybór rodzaju opakowania przez
ankietowanych, na pierwszym miejscu sà opakowania typu torba. Wyniki te
potwierdzajà za∏o˝enie producentów, ˝e na tego rodzaju opakowanie jest najwi´kszy popyt [2]. Dok∏adne wyniki przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Zakup proszków do prania wed∏ug rodzaju opakowania (w %)
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jak ju˝ wspomniano, opakowania proszków do prania charakteryzujà si´
ró˝nymi pojemnoÊciami. Tutaj ankietowani równie˝ odpowiedzieli zgodnie
z za∏o˝eniami producentów, ˝e najlepiej sprzedajà si´ opakowania 3 kg i 6 kg.
Tabela 5 przedstawia preferowane przez ankietowanych pojemnoÊci opakowaƒ tekturowych, natomiast tabela 6 – preferowane pojemnoÊci opakowaƒ typu
torba.
Konsumenci kupujàc proszki w opakowaniach typu pude∏ko tekturowe
wybierajà opakowania o pojemnoÊci do 5 kg. Oko∏o 41% ankietowanych wskaza∏o na preferencje opakowaƒ o pojemnoÊci 3–5 kg, a 38% – ma∏ych opakowaƒ
450–600 g. Natomiast z opakowaƒ typu torba z tworzywa sztucznego 36% konsumentów preferuje pojemnoÊç pomi´dzy 1,2 kg a 3 kg. Podobna liczba ankietowanych, bo 32%, preferuje wi´ksze opakowania (3–5 kg). Preferencje w tym
zakresie sà niezale˝ne od czynników socjoekonomicznych.
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Tabela 7 przedstawia cechy opakowaƒ tych produktów, uszeregowane przez
konsumentów wed∏ug ich wa˝noÊci.
Dla konsumentów u˝ywajàcych proszków do prania bezdyskusyjnie najwa˝niejszymi cechami opakowania sà sposób otwierania i dozowania oraz dogodnoÊç u˝ytkowania.
Na wysokim miejscu znajduje si´ ekologicznoÊç – problem bardzo istotny,
zw∏aszcza obecnie. Mo˝e to cieszyç i niekiedy motywowaç producentów do
zwracania jeszcze wi´kszej uwagi na aspekty ekologiczne przy produkcji opakowania. G∏ównà rol´ odgrywajà tu znaki znajdujàce si´ na opakowaniach,
które informujà klienta o tym, czy dane opakowanie spe∏nia wymogi Êrodowiskowe [1]. Natomiast taka cecha jak kompozycja graficzna znajduje si´ na
odleg∏ej pozycji, mimo ˝e w podÊwiadomoÊci pewne kolory mogà wywo∏aç
okreÊlone skojarzenia, co wynika z przyzwyczajeƒ konsumenckich. Bioràc pod
uwag´ wszystkie wymienione cechy, wy˝ej znajdujà si´ te, które majà istotny
wp∏yw na funkcjonalnoÊç danego opakowania. Proszki do prania to asortyment, którego opakowanie powinno byç wygodne w u˝yciu, dlatego tak istotnym elementem jest otwarcie i dozowanie produktu.
Opakowanie ma swoisty „j´zyk”, który mimo ˝e nie jest zwerbalizowany,
powinien trafiaç do psychiki nabywcy. Zw∏aszcza przy samoobs∏ugowej formie sprzeda˝y kupujàcy jest zdany w du˝ej mierze na siebie, o produkcie nie
informuje go sprzedawca, lecz opakowanie. W∏aÊnie ono musi zwróciç uwag´
potencjalnego nabywcy, wywo∏aç pragnienie posiadania, a ponadto powinno
si´ utrwaliç w jego umyÊle.
Konsumenci zwracajà uwag´ na szat´ graficznà, zanim dokonajà zakupu
produktu. Dlatego tak wa˝ne jest zastosowanie odpowiedniej barwy, która
pozwoli wyró˝niç produkt spoÊród innych [5]. Je˝eli chodzi o proszki do prania, ich opakowania charakteryzujà si´ ciekawà gamà kolorów. Najcz´Êciej
kojarzone sà z kolorami niebieskim i bia∏ym, charakteryzujàcymi czystoÊç.
Rodzaj preferowanych barw opakowaƒ Êrodków pioràcych prezentuje rys. 2.
Zastosowana kompozycja kolorystyczna powinna rzucaç si´ w oczy i s p r awiaç korzystne wra˝enie. Dokonujàc zakupu Êrodka pioràcego zwraca si´ uwag´ na pewne cechy wyglàdu zewn´trznego opakowania. Te same cechy mogà
byç wa˝ne dla jednego konsumenta, natomiast w ogóle nieistotne dla drugiego. Wa˝noÊç niektórych cech opakowaƒ proszków do prania przedstawia tabela 8.
Na podstawie przedstawionych wyników mo˝na stwierdziç, ˝e podane cechy
wyglàdu zewn´trznego opakowania sà bardzo istotne. Tutaj wa˝ne jest spostrze˝enie wzrokowe, gdy˝ w wi´kszoÊci przypadków stanowi ono pierwsze stadium
przyciàgania uwagi nabywcy. W∏aÊnie opakowanie powinno wyodr´bniç towar
z otoczenia, prze∏amujàc monotoni´ ekspozycji. Opakowania dzi´ki swej szacie graficznej majà zach´caç do zakupu.
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Rys. 2. Preferencje konsumentów dotyczàce dominujàcej barwy na opakowaniach
proszków do prania
èród∏o: badania w∏asne.

Niestety, opakowania Êrodków pioràcych majà doÊç s∏abo widocznà informacj´ odnoÊnie do produktu i jego sk∏adu – a jest to informacja wa˝na dla wielu konsumentów. Je˝eli chodzi o ankietowanych, a˝ 74% zwraca uwag´ na
informacje znajdujàce si´ na opakowaniu. Rys. 3 obrazuje wa˝noÊç informacji
zawartych na opakowaniu, z których najcz´Êciej korzystajà konsumenci.

Rys. 3. Wa˝noÊç informacji zamieszczonych na opakowaniach proszków do prania
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Ankietowani w wi´kszoÊci odpowiedzieli, ˝e najcz´Êciej zwracajà uwag´
na sk∏ad danego proszku, jak równie˝ na wszelkiego typu akcje promocyjne.
Producenci powinni uwzgl´dniç fakt, ˝e coraz cz´Êciej respondenci patrzà na
widniejàce na opakowaniu znaki ekologiczne. Jednak˝e, jak ju˝ wspomniano,
opakowania Êrodków pioràcych podajà minimalny zakres informacji, zatem
warto, by producenci proszków zwracali wi´kszà uwag´ na rodzaj informacji
znajdujàcych si´ na opakowaniu. Powinny one zostaç poszerzone o d o d a t k owe wiadomoÊci, co z kolei mo˝e przyczyniç si´ do pozyskania wi´kszej liczby
konsumentów [4, 7].
Proszki do prania to asortyment, którego opakowanie powinno byç wygodne w u˝yciu, dlatego istotnà jego cechà, co wykazano wczeÊniej, jest otwarcie
i dozowanie Êrodka pioràcego. A˝ 57% konsumentów zwraca uwag´ na rodzaj
zastosowanego otwarcia, tylko 18% nie przywiàzuje do tego specjalnej wagi.
Preferencje konsumentów dotyczàce rodzaju otwarcia przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Preferencje konsumentów dotyczàce rodzaju otwarcia opakowania
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Najwi´cej na krajowym rynku jest opakowaƒ z otwarciem poprzez perforacj´ (dotyczy to opakowaƒ tekturowych), jak równie˝ poprzez odci´cie (opakowania typu torba). Ankietowani wybrali szufladk´, która jest bardzo pomocna
w u˝ytkowaniu pude∏ka, odmierzaniu odpowiedniej iloÊci danego proszku.
Producenci Êrodków pioràcych powinni wprowadzaç innowacje, je˝eli chodzi
o sposób otwarcia, co na pewno spotka∏oby si´ z przychylnym przyj´ciem ze
strony kupujàcych.
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4. Po d s u m o w a n i e
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badaƒ mo˝na stwierdziç,
˝e opakowanie jest elementem, który kszta∏tuje popyt proszków do prania. Konsumenci poprzez swoje przyzwyczajenia i preferencje wp∏ywajà na zapotrzebowanie na dany rodzaj proszków. Producenci, prowadzàc ró˝nego typu badania
i promocje, mogà kszta∏towaç wizje konsumenta na dany produkt. Pomocna
w tym wzgl´dzie okazuje si´ reklama. Mimo ˝e zaj´∏a ona dalekie miejsce
wÊród odpowiedzi ankietowanych, to jest ona obecna w podÊwiadomoÊci
konsumenta, który kojarzy dany proszek z konkretnà reklamà.
Cena i jakoÊç produktu sà istotnymi elementami przy zakupie danego Êrodka pioràcego. Omawiane produkty sà kupowane przewa˝nie raz na miesiàc,
zarówno przez kobiety, jak i przez m´˝czyzn. Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszà si´ takie marki, jak: Dosia, Vizir czy Pollena, natomiast nieco ni˝szy
procent stanowià Omo, Bonux i Persil.
Ankietowani najch´tniej kupujà proszki w opakowaniach typu torba
o pojemnoÊci pomi´dzy 1,2 a 3 kg oraz w opakowaniach tekturowych o p o j e mnoÊci od 3 do 5 kg, a tak˝e preferujà tradycyjne pude∏ka – ok. 600 g. Badana
populacja wskaza∏a, ˝e sposób otwierania i dogodnoÊç u˝ytkowania proszku to
wa˝ne cechy, na które zwraca si´ uwag´ przy wyborze rodzaju opakowania.
Z informacji znajdujàcych si´ na opakowaniu najwi´ksze znaczenie ma
sk∏ad danego proszku, jak równie˝ informacje o akcjach promocyjnych, co
pociàga za sobà ró˝nego typu gratisowe próbki bàdê wi´cej proszku za t´ samà
cen´. Aby opakowanie przyciàga∏o wi´kszà uwag´ konsumentów, powinna na
nim dominowaç barwa bia∏a, kojarzona z czystoÊcià i Êwie˝oÊcià, bàdê niebieska.
OdnoÊnie do sposobu otwarcia respondenci w wi´kszoÊci przyznali, ˝e jest on
wa˝ny i jako najbardziej odpowiednie uznali otwarcie typu szufladka w pude∏ku
tekturowym, a najmniej akceptowalne – perforacj´.
Reasumujàc nale˝y stwierdziç, ˝e ocena opakowaƒ dokonywana przez u˝ytkowników zapakowanych produktów jest niezmiernie istotna dla opracowania
optymalnych strategii marketingowych. Badania takie pozwalajà na analiz´,
a nast´pnie wskazanie zakresu dzia∏aƒ zmierzajàcych do podwy˝szenia stopnia akceptacji opakowania i jego zawartoÊci przez konsumenta.
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Pa c kaging in Customer Awareness
The place of packaging in customer awareness and the image of its quality are of
particular interest to producers of frequently and systematically purchased products. Such
products include, e.g., washing deterg e n t s .
The goal of this research was to check what kind of impact packaging has on a customer’s
decision to purchase washing detergent. The research was based on a survey in which
randomly selected customers completed a questionnaire where they were requested to
indicate which detergent brands they prefer, how frequently they shop for them, what they
focus particular attention on when selecting a detergent, and which attributes of packaging
are important to them.
The obtained results confirmed that the evaluation of packaging made by users of
packaged products is extremely important for the preparation of optimal marketing strategies.

