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Migracja, kry-
zys uchodźczy, ruchy separatystyczne, 
terroryzm, kryzys klimatyczny, walka 
o równouprawnienie poprzez akcje 
#metoo lub #paymetoo to tylko niektó-
re z tematów, jakimi żyje współczesny 
świat. Wielkie problemy wywołują at-
mosferę lęku, wzrost niepokoju, a nawet 
wrogość wobec innych, szczególnie ob-
cych. Według badań przeprowadzonych 
przez McCann Worldgroup w 2018 r. 
63 proc. Europejczyków uważało, że ich 
kraj jest w stanie konfliktu (w 2015 r. 
było to 52 proc.). Większość wciąż jednak 
wierzy w możliwość współpracy między 

narodami i wyraża silne poczucie tożsamości regio-
nalnej. Jedynie 35 proc. osób we Francji, a 30 proc. 
 w Niemczech opowiada się za dezintegracją Unii Eu-
ropejskiej (większy odsetek występuje jednak w Wiel-
kiej Brytanii – 47 proc. – i Rosji – 48 proc.).

Sprytne firmy mogą tę niepewność i niestabilność 
wykorzystać do rozwoju własnych brandów i do uła-
twienia konsumentom odnalezienia się w tych wy-
magających czasach. Marki mogą wyjść naprzeciw 
nastrojom społecznym, mogą w taki sposób kierować 
swoimi działaniami, aby reagować na potrzeby i lęki 
swych odbiorców, ale też edukować i motywować do 
odpowiedzialnych działań. Wiąże się to jednak z du-
żym wyzwaniem – bo od marek oczekujemy coraz 
więcej.
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Firmy i brandy już dawno przestały sprzedawać jedynie 
produkty lub usługi. Za marką stoją wartości, określony styl życia.  
Marki są takie, jak ich klienci – są ludzkie, a przez to określają, kim jesteśmy  
jako ich odbiorcy. To daje im siłę. Niektóre pomagają odpowiadać na dylematy 
współczesnych społeczeństw i w tych działaniach wyprzedzają rządy.

CZY MARKI  
URATUJĄ ŚWIAT?
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Taką marką jest Ben & Jerry’s. Walką o równość dla 
społeczności LGTB+ nie tylko zjednała sobie konsu-
mentów i zaangażowała się w społecznie ważną dysku-
sję, ale również osiągnęła cele biznesowe – odnotowała 
wzrost wspomaganej świadomości marki w grupie do-
celowej 3,5-krotnie wyższy niż spodziewany oraz po-
nad 20 proc. wzrost sprzedaży. Dzięki konsekwentne-
mu zaangażowaniu we wspieranie środowiska LGBT+ 
zdobyła srebrną nagrodę Effie Awards 2019. Odwagą 
biznesową i zrozumieniem dla mniejszości wykazała 
się również sieć Play. Jako pierwsza stworzyła dedyko-
waną ofertę dla Ukraińców mieszkających w Polsce, 
a do ogólnopolskiej kampanii reklamowej w języku 
ukraińskim zaangażowała kultowy ukraiński band – 
Okean Elzy. Za kampanię sieć otrzymała złotą Effie 
Awards 2018.

Budzenie 
empatii  Kiedy kilka lat temu marka Żywiec Zdrój 
zaczęła pozycjonować się jako dbająca o naturę, mało 
kto rozumiał jej przesłanie. Wątki poruszające kwestie 
środowiskowe, takie jak ograniczone zasoby wody pit-
nej w Polsce, wydawały się nieistotne. Podobnie nietra-
fione były próby wlewania wody w opakowania z re-
cyklingu – wtedy nikt nie chciał pić ze „starej butelki”. 
Dziś świadomość konsumentów jest większa. Mimo 
to w Polsce przy tworzeniu nowych produktów nacisk 
wciąż kładzie się na kategorie przyjemnościowe (np. 
jogurt bez cukru nie sprzeda się tak dobrze, jak ten 
z cukrem). Nie jesteśmy tak wyedukowani, jak choćby 
Skandynawowie – więcej mówimy, niż robimy, ale jest 
postęp. Widać to szczególnie w postawach i zachowa-
niach ludzi młodych.

uniwersalna 
waluta  Dziś wszystko kwestionujemy. Nie ufamy 
instytucjom, mediom tradycyjnym, takim jak telewi-
zja, ale i platformom internetowym. Mamy trudności 
z wzajemnym zrozumieniem – nawet naszych naj-
bliższych. Generalnie mamy problem z zaufaniem, 
a w konsekwencji z uznaniem czegoś za prawdziwe. 
72 proc. osób na świecie sądzi, że globalne instytucje, 
tj. Bank Światowy lub ONZ, nie rozumieją potrzeb 
ich kraju (Polska 63 proc.), a 77 proc. uważa, że choć 
social media zostały stworzone po to, aby łączyć, aktu-
alnie raczej dzielą (Polska – 60 proc.). Pewność, że coś 
jest prawdziwe, mamy dopiero wtedy, gdy sprawdzimy 
to w aż pięciu źródłach.

Czy świat stanął na głowie? Nie do końca. Praw-
da wciąż jest kluczową wartością, jest jednak o nią 
znacznie trudniej niż wcześniej. Dążymy do niej i chce-
my się nią kierować, przynajmniej w deklaracjach.  
Aż 72 proc. ludzi na świecie w 2018 r. postawiło praw-
dę na pierwszym miejscu przed innymi determinan-
tami w każdej sytuacji (w 2015 r. było to 61proc.). Co 
to oznacza dla marek? Ich potencjał jest ogromny 
i mają dziś nieprawdopodobną siłę. Ludzie mają po-
nad dwukrotnie więcej zaufania do firm i korporacji 
niż do polityków i rządów oraz zgadzają się na to, aby 
marki odgrywały coraz ważniejszą rolę w społeczeń-
stwie – 72 proc. świat, 60 proc. Polska (Truth about 
Global Brands). Tak wymagającemu zadaniu spro-
stają jedynie marki autentyczne i budzące zaufanie. 
Nie wystarczą obserwacja trendów i powierzchowne 
zaangażowanie. Kiedy marka wspiera jakąś ideę, musi 
mieć ją w swoim DNA, inaczej przegra. Nie może roz-
czarować.

84 %

„Ludzie są dziś rozgniewani” 
sądzi tak:

europejczyków

90%  Francuzów

91%  Hiszpanów

89%  polaków

Źródło: Truth About Future of Europe, McCann Worldgroup Polska.

Marka sukcesu jest:

1_   Godna zauFania

2_   wizjonerska

3_   wywierająca wpływ
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To otwiera przestrzeń do działania dla brandów. 
Rola marek w kraju takim jak Polska jest ogromna – 
marki mogą wyprzedzić formalne regulacje, bo dzia-
łają szybciej i sprawniej niż rządy. Mają też szansę do-
brze zaadresować napięcia społeczne, które dopiero 
majaczą na horyzoncie. Efektywną strategię marketin-
gową można stworzyć szybko i bez zwłoki wprowadzić 
do obiegu, bez żmudnej drogi legislacyjnej. Potrzeba 
tylko odwagi i społecznie odpowiedzialnego działania.

Jako konsumenci chcemy, by marki pokazywały 
nam lepszy świat, inspirowały, pociągały, pozwalały 
spełniać marzenia. Marki mogą i powinny patrzeć sze-
roko, wyjść poza standardowe oczekiwania, bo tego od 
nich oczekujemy. Marzymy o lepszym świecie i lepszej 
przyszłości, choć dziś tak trudno w nią uwierzyć. Siła 
marek to pociąganie ludzi w dobrym kierunku – ucze-
nie empatii. Marki nie osiągają swojej pozycji bez śmia-
łych działań i kreatywności. Ostatecznie przecież marka 
Żywiec Zdrój była najbardziej doceniania za to, że dba 
o naturę. Markę doceniło również jury konkursu Effie 
Awards, przyznając Żywiec Zdrój dwukrotnie srebrną 
nagrodę – za kampanie „Po stronie natury” (2012 r.) 
oraz „Słodziaków nie trzeba dosładzać” (2017 r.).

GloBalne proBlemy 
w lokalnym wydaniu  Ludzie coraz bardziej 
utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną – miejscem, 
w którym żyją, mieszkają, spędzają czas. Odpowie-
dzialność za to, co lokalne, staje się dla nas z roku na rok 
coraz ważniejsza, m.in. dlatego, że tu dostrzegamy nasz 
bezpośredni wpływ. Tego samego wymagamy od ma-
rek. I coraz bardziej ufamy markom lokalnym – według 

McCann Worldgroup w 2018 r. 56 proc. 
respondentów bardziej ufała markom lo-
kalnym niż globalnym (w 2015 r. na marki 
lokalne wskazało 43 proc. badanych osób). 
Preferencje te zmieniają się w zależności 
od branży i rodzaju produktu. 
 

Marki lokalne dla wielu polskich kon-
sumentów wciąż są zbyt drogie. Mimo że 
chcemy wspierać rodzime biznesy, niejed-
nokrotnie produkty i usługi globalnych 
graczy są tańsze i tylko dlatego je kupu-
jemy. W przyszłości może się to zmienić, 
np. gdy jako konsumenci będziemy dys-
ponować większym budżetem. Brandy nie 
mogą tego ignorować – taki jest światowy 
trend. Niektóre marki to rozumieją. Coraz 
częściej duzi gracze angażują się w lokal-
ne kolaboracje. Aby odświeżyć markę, ale 
też, aby iść z duchem czasu. Na taki krok 
zdecydowała się np. kilkudziesięcioletnia 
marka z tradycjami, Vistula – współpra-
cuje z marką Prosto, kojarzoną z modą 
uliczną i środowiskiem hiphopowym.

Jakie jest zadanie marek?

Rozumienie 
frustracji

Dostarczanie 
marzeń

Świat

polska

wielka Brytania Hiszpania rosja niemcy

FrancjaHolandia włocHy 
 szwecja

Źródło: Truth About Future of Europe, McCann Wordlgroup Polska.

jedzenie i napoje     81%                         77%
zdrowie i uroda     78%                          59% 

samocHody     10%                          37%

polacy wybierają lokalne marki szczególnie w kategorii: 
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lat zbierania doświadczeń od najlepszych 
marketerów i prezesów w kraju pozwoliło 
Effie zbudować bazę wiedzy o efektyw-
nych praktykach rozwoju biznesu. 

 
dr Katarzyna Młynek: filozof komunikacji 
i psycholog społeczny, dyrektor programowa 
tHINKtaNK.   
 
tekst powstał na podstanie pierwszego 
spotkania Effie talks, które odbyło się  
4 października 2019 r.; jego partnerem był 
McCann Worldgroup. Cytowane wyniki 
badań pochodzą z raportów Truth About 
Future of Europe i Truth About Global Brands 
przygotowanych przez truth Central,  
badawczą komórkę McCann Worldgroup.  
Effie Poland to platforma, której ambicją jest  
nie tylko gromadzenie doświadczeń 
dotyczących rozwiązań budujących biznes,  
ale również dzielenie się tymi doświadczeniami 
ze środowiskiem. z myślą o tym ruszył projekt 
Effie talks – miejsce spotkań i wymiany 
doświadczeń szeroko pojętego środowiska 
efektywności marketingowej. to cykliczne 
spotkania, podczas których prezentowane 
są badania i trendy rynkowe w branży 
marketingowej. Effie talks to też możliwość 
przedstawienia swoich sposobów  
na efektywny rozwój biznesu przez  
wybranych lauretów konkursu Effie awards.

Działają tak również niektóre marki spożywcze, 
np. ryneczek Lidla z towarami od okolicznych rol-
ników. Marka, tworząc kampanię „Tylko z polskich 
pól”, wykorzystała powszechne przekonanie wśród 
konsumentów, że najświeższe i najlepsze warzywa 
i owoce polskiego pochodzenia dostępne są tylko na 
lokalnych targach. Świeża żywność stała się głównym 
motorem wzrostu sprzedaży, który w trakcie trwa-
nia kampanii w kategorii warzywa i owoce wyno-
sił ponad 12 proc. (średnia miesięczna). W marcu, 
wraz z rozpoczęciem sezonu warzywno-owocowego, 
przewyższył wszelkie oczekiwania i wyniósł ponad  
28 proc. Kampania Lidla została doceniona nomina-
cją Effie Awards 2019.

Od marek będziemy wymagać coraz więcej. re-
spektowania lokalnej kultury i tradycji, zrównowa-
żonego i odpowiedzialnego biznesu, zaangażowa-
nia w szukanie rozwiązań problemów świata. Marki 
i reprezentujące je firmy muszą sprostać tym oczeki-
waniom, część już z powodzeniem to robi, pozostałe 
muszą się tego dopiero nauczyć. Doceniając rolę mar-
ketingu i komunikacji w organizacji, marki osiągną 
więcej. Warto zaangażować się w dyskusje o trendach 
oraz spotykać się z najlepszymi w branży, choćby po-
przez uczestnictwo w konkursie Effie Awards lub au-
torskim programie SAR MBS by Effie. Dwadzieścia 

Efektywność w marketingu to pojęcie, które ciągle jest definiowane na nowo. Wciąż 
pojawiają się nowe sposoby komunikacji, nowe narzędzia, zupełnie nowe kanały cyfrowe. 
Świat wokół nas bardzo szybko się zmienia i równie szybko zmieniają się zachowania 
konsumentów. tego nie da się opisać w żadnym podręczniku. Effie to swoisty zbiór 
kampanii, które wyznaczają trendy, są inspiracją dla działu marketingu, ale nie tylko.

Nagrody Effie awards – ważne dla zarządów firm i jej akcjonariuszy – świadczą o tym,  
że kampanie reklamowe przekładają się na realny wzrost wartości marek”. 

Małgorzata Lubelska | wielokrotna jurorka w konkursie Effie awards, zdobywczyni nagród Effie,  
w tym m.in. Grand Prix Effie 2019 oraz najbardziej efektywnej firmy 20-lecia Effie dla Grupy Żywiec,  
obecnie Senior Director International brands, Global Commerce, the Heineken Company.
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