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ROZDZIAŁ 5 
REKLAMOWANIE I KONSUMPCJA  
W „STAREJ” I „NOWEJ” EUROPIE. 

POMIĘDZY TENDENCJAMI GLOBALNYMI  
A  LOKALNĄ SPECYFIKĄ KULTUROWĄ 

Promując się na europejskich rynkach, trzeba brać pod uwagę zarówno spe-
cyfikę treści i form współczesnej reklamy, jak i sposób funkcjonowania rynku 
reklamowego na świecie. Lokalne uwarunkowania charakterystyczne dla róż-
nych krajów i regionów w Europie są jednak co najmniej równie ważne. 

Specyfika współczesnego rynku reklamy 

Współczesne rynki reklamowe w rozwiniętych krajach kapitalistycznych łą-
czy kilka cech. Zjawiskiem typowym i powszechnym jest odmasowienie pro-
dukcji i konsumpcji; rozszerzanie oferty i różnicowanie się produktów i stylów 
konsumowania. Zamiast produkować jednakowe towary dla ogromnych mas 
odbiorców, współczesny przemysł stara się zaspokajać coraz bardziej zróżnico-
wane potrzeby rozmaitych grup docelowych. Reklama musi zatem umiejętnie 
docierać ze zindywidualizowanym przekazem do rozmaitych grup konsumen-
tów, różniących się wiekiem, statusem ekonomicznym, sytuacją rodzinną, miej-
scem zamieszkania, potrzebami intelektualnymi i emocjonalnymi, zakresem 
i rodzajem doświadczeń kulturowych, a co za tym idzie – mających różne style 
życia, a w związku z tym odrębne, swoiste potrzeby konsumpcyjne.  

Światowy rynek mediów podlega podobnym procesom demasyfikacyjnym. 
Typowa dlań jest niezwykle szeroka i bardzo zróżnicowana oferta medialna – 
ogromna liczba i rozmaitość stacji telewizyjnych i radiowych, tytułów praso-
wych, obfitość treści dostarczanych odbiorcom za pośrednictwem Internetu. Co 
prawda w stosunku do środków komunikowania używa się wciąż określenia 
„media masowe”, ale może się ono odnosić jedynie do zakresu oddziaływania 
mediów w ogóle. Przy tak urozmaiconej i bogatej ofercie, tylko nieliczne stacje, 
tytuły, programy mają dziś charakter naprawdę masowy. Większość zaspokaja 
specyficzne, konkretne potrzeby stosunkowo niewielkich grup docelowych, 
różniących się od siebie stylami życia i konsumpcji, a w związku z tym odręb-
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nymi, swoistym potrzebami co do mediów i sposobami korzystania ze środków 
komunikacji masowej.  

Rozległa i zróżnicowana oferta medialna łączy się z bardzo wielką i rosnącą 
z roku na rok ilością reklamy. Reklama w mediach tylko w niewielkim procen-
cie ma charakter naprawdę masowy; wielość i rozmaitość mediów, jakie współ-
czesny konsument ma do dyspozycji, uniemożliwia dotarcie za pomocą prasy, 
radia, telewizji do bardzo wielkich, jednolitych grup konsumentów – chyba że 
ma się do dyspozycji potężne środki finansowe, pozwalające na nasycenie tre-
ściami reklamowymi bardzo wielu mediów naraz. Na to jednak mogą sobie 
pozwolić przede wszystkim wielkie koncerny międzynarodowe i globalne. 
Średnich i niewielkich uczestników rynku zazwyczaj na to nie stać. Reklam 
w dodatku jest w mediach za dużo, a i ich ilość rośnie z roku na rok. Prowadzi 
to do sytuacji tzw. natłoku reklam (clutter), gdy poszczególne reklamy obecne 
w obiegu zagłuszają się i znoszą wzajemnie. 

Współczesny odbiorca ma do dyspozycji obszerną i zróżnicowaną ofertę 
mediów – i zazwyczaj kompetentnie z niej korzysta. Jest w swych wyborach 
autonomiczny, samodzielnie dobiera programy i tytuły. Techniki rejestracji 
dźwięku i obrazu umożliwiły mu oderwanie korzystania z mediów od czasu 
emisji. Uproszczenie zmieniania kanałów i stacji (piloty telewizyjne, progra-
mowanie odbiorników telewizyjnych i radiowych, automatyczne wyszukiwanie 
stacji itp.) doprowadziło do upowszechnienia się praktyki tzw. zappingu – prze-
noszenia się ze stacji do stacji czy z kanału na kanał bez oglądania czy słuchania 
czegokolwiek uważnie i w całości. Zapping wydatnie ułatwił unikanie reklam 
w mediach elektronicznych; wielu odbiorców używa go właśnie w tym celu. 
Przyzwyczajenie do odbioru krótkotrwałego, nieuważnego, pobieżnego, wy-
rywkowego, z pominięciem treści „nudnych”, zbyt trudnych lub niepożądanych 
– wpływa także na sposób, w jaki współcześni czytelnicy czytają prasę. Lektura 
prasy dziś jest także zazwyczaj pobieżna, wyrywkowa, nastawiona raczej na 
oglądanie ilustracji i poszukiwanie atrakcyjnych bodźców niż na czytanie ze 
zrozumieniem. 

Ten samodzielny i wprawny w kształtowaniu własnego repertuaru mediów, 
lecz nieuważny i niecierpliwy widz, słuchacz, czytelnik jest ponadto niechętny 
reklamie i jeśli może – unika jej. Przyzwyczaił się do obecności reklamy w me-
diach i do jej unikania tak bardzo, że wielu przekazów reklamowych po prostu 
nie zauważa. Paradoksalnie, jest jednocześnie bardzo kompetentnym odbiorcą: 
odróżnia reklamy dobre od kiepskich, łatwo wychwytuje fałsz, przesadę, zbyt 
daleko idące uproszczenia i stereotypy, lub błędy w używaniu technik perswa-
zyjnych. 

Mamy zatem do czynienia z demasyfikacją produkcji, konsumpcji, mediów 
i reklamy. Tworzy to bardzo niewygodny kontekst dla reklam w mediach ma-
sowych, które są albo niezauważane w natłoku przekazów, albo lekceważone, 
albo po prostu ignorowane. Trudno je także umieścić w mediach w taki sposób, 
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żeby przy stosunkowo niewielkich kosztach dotrzeć do dostatecznie szerokich 
rzesz konsumentów. 

Reakcją na taką sytuację są zabiegi przemysłu reklamowego mające na celu 
zatarcie granicy między reklamą a innymi przekazami, bardziej pożądanymi 
przez odbiorców i cieszącymi się ich większym zaufaniem lub zainteresowa-
niem. Reklamy naśladują informacje dziennikarskie (inforeklama, teksty spon-
sorowane w prasie), sztukę (wydarzenia reklamowe, sponsorowanie, product 
placement, teledyski muzyczne), edukację (edureklama, dokureklama), rozryw-
kę (advertainment), działalność społeczną (marketing zaangażowany społecz-
nie). Rośnie też rola tzw. reklamy BTL, nawiązującej kontakt z konsumentem 
przez nośniki inne niż prasa, radio, telewizja, billboardy. Przemysł reklamowy 
stara się zawłaszczać coraz rozleglejsze przestrzenie w życiu codziennym 
współczesnego człowieka. 

We współczesnych przekazach reklamowych maleje rola racjonalnych, prak-
tycznych argumentów i konkretnego obrazu produktu. Istotniejsza jest marka i 
jej społeczny i kulturowy wizerunek. Ważne jest także kształtowanie pozytyw-
nych postaw klientów w stosunku do samego konsumowania: przekonywanie 
ludzi, że konsumpcja stanowi niezbędny element ich własnego wizerunku, wa-
runek samorealizacji, katalizator więzi międzyludzkich i sposób na ich podtrzy-
mywanie, wreszcie – dowód życiowego sukcesu. Reklama zatem nie tylko na-
kłania do konkretnych, jednorazowych działań rynkowych; stawia sobie za za-
danie przede wszystkim kształtowanie ludzkich postaw. 

Pomimo postępujących procesów globalizacyjnych, współczesna reklama 
musi brać pod uwagę specyfikę kulturową konsumenta, jego poczucie tożsamo-
ści, odrębności, indywidualne, kulturowo uwarunkowane gusty i przyzwyczaje-
nia. Na współczesnych rynkach współistnieją zatem dwa podejścia do konsu-
menta i jego doświadczeń kulturalnych, narodowych, historycznych: tzw. styl 
międzynarodowy (zwany też globalnym) oraz nastawienie na wykorzystanie 
lokalnych przyzwyczajeń, tradycji i wartości kulturowych. 

Styl globalny 

Styl międzynarodowy stara się podkreślać to, co wspólne dla konsumentów 
w odmiennych kulturach i z rozmaitymi doświadczeniami. Dlatego odwołuje się 
w treści reklam przede wszystkim do skojarzeń i symboli wspólnych dla ludzi 
różnych kultur i narodowości. Reklama stylu międzynarodowego nawiązuje 
więc przede wszystkim do globalnej i zamerykanizowanej kultury popularnej. 
O ile bowiem nasze swojskie „ociec prać”, użyte kiedyś z sukcesem w lokalnej 
kampanii reklamowej proszku do prania, jest niemożliwe do przetłumaczenia 
i niezrozumiałe dla ludzi, którzy nie czytali książek Henryka Sienkiewicza, 
o tyle Marilyn Monroe, Michael Jackson i Madonna, za sprawą telewizji i in-
nych mediów masowych, są znakami czytelnymi dla ludzi z różnych kultur. 
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W perswadowaniu wykorzystuje się tu przede wszystkim emocje, bo są one, 
w przeciwieństwie do sposobów racjonalizowania świata, uniwersalne; podkre-
śla się raczej wizerunek produktu niż jego praktyczne walory; operuje środkami 
wizualnymi, minimalizuje natomiast tekst (bo obraz w przeciwieństwie do tek-
stu nie wymaga tłumaczeń; łatwiej też wywołuje emocje). Duża jest w takiej 
reklamie rola muzyki, rytmu, zaskakujących efektów dźwiękowych, szybkiego 
montażu, atrakcji wizualnych; częste są odwołania do doznań zmysłowych. 
Wierna wizerunkowi konsumenta w liberalnych społeczeństwach konsumpcyj-
nych – indywidualisty, hedonisty i egocentryka – reklama międzynarodowa 
akcentuje przede wszystkim samorealizacyjne i zabawowe role konsumpcji 
i reklamowanych towarów. Ponieważ reklamy stylu międzynarodowego są 
przede wszystkim dziełem międzynarodowych agencji sieciowych i mają służyć 
do sprzedawania produktów w skali międzynarodowej, używa się do ich rozpo-
wszechniania w wielkiej skali mediów ATL i wydaje się na nie duże środki 
finansowe. Efektem jest ich wysoka jakość, wręcz doskonałość konceptualna 
i techniczna. 

Style lokalne 

Style lokalne, charakteryzujące reklamy w różnych krajach, stanowią, jak się 
zdaje, efekt wysiłku narodowych przemysłów reklamowych na rzecz zachowa-
nia własnej tożsamości, narodowego charakteru w reklamie. Chodzi o to, by 
reklama pochodząca z danego kraju była od razu rozpoznawalna na podstawie 
swojego swoistego charakteru. Trzeba zaznaczyć, że mimo zasadniczo przy-
chylnego stosunku konsumentów do procesów globalizacyjnych, nie udało się 
dotąd zaobserwować ujednolicenia potrzeb, gustów i zwyczajów ponad grani-
cami. Ludzie wciąż chętnie odwołują się do swoich lokalnych tradycji, poszuku-
ją na rynku tego, co „własne”, swojskie, rozpoznawalne. Lokalne przemysły 
reklamowe starają się zatem budować wspólnotę konsumentów wokół ich włas-
nych odrębności kulturowych. W reklamach lokalnych argumentacja racjonalna 
i emocje mogą występować w różnych proporcjach, zależnie od specyfiki kultu-
rowej danego kraju. Reklamy stylów lokalnych różnią się też rodzajem argu-
mentacji i typami proponowanych wizerunków produktów czy marek, indywi-
dualizmem lub stawianiem na aspekty zbiorowe, itp. Także i w tych reklamach, 
w znacznej mierze pod wpływem atrakcyjności stylu międzynarodowego, kła-
dzie się nacisk na obraz, estetykę, muzykę, atrakcyjne efekty; widoczne są sta-
rania o maksymalną doskonałość techniczną. Często jednak pewne technolo-
giczne niedopracowanie, wręcz nieporadność, mają w nich stanowić argument 
na rzecz swojskości i niezależności lokalnej reklamy od globalnych trendów. 
Lokalne przemysły reklamowe w większej mierze wykorzystują formy BTL, nie 
muszą bowiem w tak wielkim stopniu stawiać na uniwersalny zasięg (który 
międzynarodowym koncernom zapewniają media masowe). Ważna jest tu prze-
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de wszystkim bliska więź z życiem codziennym i najbliższym zapleczem kultu-
ralnym konsumenta.  

Na te tendencje na światowym rynku reklam nakładają się specyficzne cechy 
Europy jako rynku towarów, mediów i reklamy. Unia Europejska (bo ona nas tu 
najbardziej interesuje) nie jest rynkiem jednolitym. Jej kraje i regiony różnią się 
od siebie stylami konsumpcji, reklamowania i prowadzenia interesów. By zro-
zumieć, jak może wyglądać skuteczne promowanie się na europejskich rynkach, 
trzeba sobie zdać sprawę zarówno z tego, co te europejskie rynki łączy, jak 
z tego, czym się one od siebie różnią. Przyjrzyjmy się najpierw elementom jed-
noczącym. 

Czy istnieje europejska specyfika? 

Rynki europejskie łączy wspólnota trendów demograficznych, gospodar-
czych i kulturowych; ogólny pesymizm konsumentów, ostrożna konsumpcja, 
raczej ograniczone plany zakupowe; typ i styl konsumpcji, nastawiony przede 
wszystkim na zaspokojenie potrzeb samorealizacyjnych i hedonistycznych. 
Konsumenci europejscy we wszystkich regionach UE są ponadto etnocen-
tryczni w swoich zachowaniach rynkowych i na ich zakupy wpływa tzw. efekt 
kraju pochodzenia produktów. Czy można z tego wnioskować o istnieniu eu-
rokonsumenta – typowego konsumenta europejskiego, kierującego się przy 
zakupach i korzystaniu z usług takimi samymi motywacjami jak konsumenci 
w innych europejskich krajach, reagującego podobnie na takie same argumen-
ty promocyjne, żyjącego i konsumującego jednakowo czy to w Helsinkach, 
czy w Salonikach, w Lizbonie czy w Białymstoku? Wyniki badań wskazują, 
że eurokonsument nie istnieje; istnieją natomiast regionalne wspólnoty kultury 
i konsumpcji – obszary, na których ludzie jako konsumenci zachowują się 
podobnie i stawiają na podobne wartości. 

Wspólne cechy nabywców w Unii Europejskiej 

Wspólne cechy nabywców w UE wypływają przede wszystkim z przemian 
demograficznych oraz ze zmian w modelu rodziny i w stylach życia rodzinnego. 

Starzenie się europejskich społeczeństw 

Konsumenci w UE się starzeją. Już ponad 15% obywateli tzw. starej UE ma 
ponad 65 lat; tendencję do starzenia się społeczeństw obserwuje się także 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Pociąga to za sobą przebudowę samej defi-
nicji wieku dojrzałego i średniego. Sześćdziesiątka jest dziś uważana za „nowy 
wiek średni”, a ludzie w tym wieku stanowią ważny sektor rynku konsumenc-
kiego. Najstarszymi społeczeństwami w UE są Niemcy, Szwecja, Włochy, 
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Wielka Brytania, jednak tendencja do starzenia się nabywców i malejąca liczba 
dzieci są obserwowane w całej UE; także w krajach, które przystąpiły do niej 
w ostatnich latach. Należy się w związku z tym liczyć z istotnymi zmianami na 
rynku – zarówno towarów i usług, jak mediów i reklamy. Będzie musiała rosnąć 
liczba i zakres towarów i usług zaprojektowanych i przeznaczonych specjalnie 
dla ludzi starszych – z dziedziny kosmetyki, opieki zdrowotnej, żywności, mo-
dy, rozrywki, edukacji, podróży, wyposażenia gospodarstw domowych. Będą to 
musiały być produkty biorące pod uwagę ograniczenia zdrowotne, ruchowe, 
percepcyjne wieku starszego, a zatem stosunkowo łatwe w obsłudze, z czytel-
nymi i prostymi w użyciu opakowaniami, o raczej konserwatywnej, mało eks-
trawaganckiej estetyce. Opakowania się zmniejszą (gospodarstwa ludzi star-
szych są dwu- lub jednoosobowe). Wzrośnie popyt na usługi dotyczące opieki 
i ochrony zdrowia. Nabywca w wieku starszym to znakomity prosument – prze-
znaczone dla niego produkty będą częściowo przygotowane do konsumpcji, 
przeznaczone do obróbki czy wykończenia w domu.  

Już teraz pod wpływem starzenia się konsumentów zmieniają się treści me-
diów i reklama. Dotychczasowy obraz świata w reklamie w niewielkim tylko 
stopniu brał pod uwagę upodobania, zwyczaje i potrzeby starszego pokolenia. 
Wiek dojrzały i podeszły były prezentowane albo jako stan, przed którym trzeba 
się za wszelką cenę bronić, albo jako coś groteskowego, śmiesznego, przeraża-
jącego itp. Znana i dobrze opisana jest tendencja, zgodnie z którą ludzie poka-
zywani w reklamie mieli wiek biologiczny młodszy od społecznego (dwudzie-
stoletnie modelki w roli matek kilkunastoletnich dzieci; „typowa” babcia wy-
glądająca najwyżej na czterdzieści lat – żeby tylko nie popsuć konsumentom 
humoru pokazywaniem, jak się naprawdę wygląda w określonym wieku). Re-
klama już teraz pokazuje więcej ludzi starszych; pokazuje ich bardziej reali-
stycznie, z większą sympatią i zainteresowaniem dla ich problemów. Będzie 
musiała się nimi interesować jeszcze bardziej. Wiek starszy jest w tej nowej 
reklamie dowartościowywany, pokazywany jako okres samorealizacji, osiąg-
niętego sukcesu, doświadczenia, dojrzałej witalności, silnych więzi międzyludz-
kich itp. Reklama taka musi być oparta na stosunkowo tradycyjnych wartościach 
i zwracać uwagę na raczej konserwatywne gusty i upodobania estetyczne. 

Schyłek rodziny nuklearnej 

We wszystkich europejskich krajach obserwuje się (acz w różnym stopniu) 
schyłek instytucji tradycyjnej rodziny nuklearnej, złożonej z matki, ojca i dzieci; 
a także spadek dzietności i rozpoczynanie przez ludzi prokreacji w coraz póź-
niejszym wieku, ograniczanie się rodzin do jednego dziecka, rosnącą liczbę 
rozwodników oraz rodzin niezakładających wspólnego gospodarstwa domowe-
go. Coraz więcej wśród europejskich konsumentów tzw. singli – dorosłych ludzi 
niezwiązanych małżeństwem i często świadomie nieplanujących założenia ro-
dziny. Charakterystyczna jest także obecność tzw. dinks (ang. Double Income, 
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No Kids) – małżeństw i trwałych związków pozamałżeńskich bezdzietnych 
i nieplanujących dziecka, dysponujących za to podwójnym, wysokim docho-
dem, który można spożytkować na konsumpcję. Rośnie też grupa niezamężnych 
dorosłych kobiet, aktywnych na rynku pracy, mających stosunkowo duże do-
chody, zainteresowanych luksusową konsumpcją, zwłaszcza w dziedzinie edu-
kacji, podróży, mody, pielęgnacji urody, niechętnie natomiast oddających się 
tradycyjnemu życiu rodzinnemu i domowemu. 

Ponad połowa gospodarstw domowych w krajach tzw. starej Unii składa się 
już z jednej lub dwóch osób! Za tymi zmianami idzie zmniejszenie popytu na 
produkty dla dzieci. Rośnie natomiast rola serwicyzacji: świadczenia usług za-
spokajających te potrzeby, które dotychczas załatwiane były w ramach samowy-
starczalnego, rozbudowanego, wielofunkcyjnego gospodarstwa domowego: 
przygotowania jedzenia, robienia zakupów, sprzątania, obsługi domu, prac 
ogrodowych, drobnych napraw i remontów, opieki nad dziećmi, osobami cho-
rymi i starszymi. Ponadto gospodarstwa singli i małych rodzin nie potrzebują 
wielkich ilości produktów – rośnie rola opakowań małych i „małych w dużym”. 
Bardzo ważne stają się produkty prosumenckie, częściowo przygotowane do 
konsumpcji. Ponieważ współcześni single dysponują stosunkowo dużym fundu-
szem swobodnej decyzji (pieniędzmi do wydania wedle upodobań), rośnie rola 
usług i produktów z dziedziny rozrywki, edukacji, hobby; bardzo ważne są mo-
da i nowe technologie; jednym z najdynamiczniej rozwijającym się sektorów 
jest obsługa podróży. 

Singiel, zwłaszcza młody i w średnim wieku, to konsument nielojalny, łatwo 
zmieniający upodobania, chętnie natomiast wypróbowujący nowe produkty. 
Istotnym rysem reklamy skierowanej do singli jest jej indywidualistyczny i wi-
zerunkowy charakter. 

Rosnące różnice w dystrybucji dochodów 

Współczesna Europa jest obszarem, gdzie ludzie bogacą się szybko, ale 
w sposób nierównomierny. Uwidacznia się wyraźna tendencja do różnicowania 
się dochodów; rozziew między bogatymi i ubogimi robi się coraz większy. Dla 
producenta i reklamodawcy wynika z tego możliwość wchodzenia na rynek 
zarówno z produktami luksusowymi, jak z bardzo tanimi. W sytuacji wyraźnej 
stratyfikacji ekonomicznej ważny staje się status społeczny i ekonomiczny oraz 
społeczny wizerunek marek i produktów. Argumentem promocyjnym może się 
zatem stać zarówno luksusowość marki, jak właśnie jej egalitarny, dostępny 
charakter. O ile w reklamie dotychczasowej bardzo niska cena rzadko bywała 
istotnym argumentem promocyjnym (bo świadczyła o niskiej jakości produktu), 
o tyle w rozwarstwiających się społeczeństwach taniość produktu może być 
bardzo ważnym argumentem promocyjnym. 
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Napływ imigrantów 

Europa staje się coraz bardziej wieloetniczna i wielokulturowa. Dzieje się tak 
zarówno za sprawą globalnych migracji politycznych i ekonomicznych, jak 
wewnątrzunijnej swobody przepływu ludności. Pozwala to na znaczne posze-
rzenie repertuaru symboli i środków perswazyjnych w reklamie oraz na wyko-
rzystywanie w niej odrębności kulturowych, tradycji, lokalnej specyfiki itp. 
Wielokulturowość pociąga za sobą zainteresowanie ludzi odrębnościami lokal-
nymi i pozwala z etnicznej, narodowej, regionalnej czy lokalnej specyfiki pro-
duktu uczynić jego atut promocyjny. Pojawia się także możliwość marketingu 
etnicznego – skierowanego specyficznie, specjalnie, planowo do grupy o okre-
ślonym pochodzeniu narodowym czy etnicznym. Nie należy jednak zapominać, 
że mimo zainteresowania produktami lokalnymi, większość europejskich kon-
sumentów kieruje się w swoich decyzjach rynkowych argumentami etnocen-
trycznymi: preferuje produkty z własnego kraju i związane z własną kulturą. 

Wzrost świadomości ekologicznej 

Dla konsumentów w UE wspólne jest także zainteresowanie ochroną środo-
wiska naturalnego i wzrost świadomości ekologicznej. Producent dóbr i rekla-
modawca na europejskich rynkach może zatem liczyć na zainteresowanie kon-
sumentów tzw. zielonymi produktami oraz zdrową żywnością. Ważnym atutem 
promocyjnym staje się ekologiczny proces produkcji oraz opakowania nieszko-
dzące przyrodzie. Dla polskiego producenta i reklamodawcy istotne jest także 
to, że atutem promocyjnym jest pochodzenie produktu z tzw. czystego, nieu-
przemysłowionego, niezurbanizowanego, niezatrutego środowiska. Ten argu-
ment można wykorzystywać, reklamując polską żywność za granicą. Ekotrend 
należy na razie traktować ostrożnie – ekokonsumpcja wciąż jeszcze w katego-
riach ilościowych jest zjawiskiem marginesowym. Ma jednak przed sobą przy-
szłość i zainteresowanie nią będzie rosło. 

Komunikacja globalna, ujednolicenie modeli kształcenia 

Współcześni konsumenci korzystają z szerokiej i zróżnicowanej oferty me-
dialnej; treści, które przyswajają za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu, są 
w części podobne albo jednakowe. Umożliwia to wykorzystywanie przez rekla-
mę wspólnego dla konsumentów zestawu skojarzeniowego – otwiera drogę do 
funkcjonowania stylu międzynarodowego w reklamie. Tendencje te wzmacnia 
jeszcze stopniowe ujednolicanie się modeli kształcenia w całej Europie i rosnąca 
edukacyjna mobilność ludzi, także międzynarodowa. Wiąże się to z dużym za-
potrzebowaniem rynku na usługi edukacyjne i na wiedzę dotyczącą różnych 
krajów. Pociąga jednak także za sobą rosnącą kompetencję kulturową konsu-
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mentów i coraz większą wśród nich świadomość oddziaływania reklamy, a co za 
tym idzie – niechęć do niej. 

Postawy w stosunku do konsumpcji 

Konsumenci europejscy, zwłaszcza w krajach tzw. starej Unii, operują już 
w obrębie pokonsumpcyjnego zestawu wartości, postaw i poglądów. Postkon-
sumpcja to faza, w którą wchodzą społeczeństwa konsumpcyjne w stanie nasy-
cenia dobrami i środkami – gdy konsumowanie, tak czy inaczej dostępne (choć 
w różnym stopniu) wszystkim ludziom, staje się już nie głównym celem i osta-
tecznym wskaźnikiem sukcesu życiowego, lecz narzędziem, dzięki któremu 
osiągane są cele samorealizacyjne. Nie oznacza to bynajmniej, że konsumowa-
nie w postkonsumpcyjnym społeczeństwie staje się nieważne. Jest może nawet 
ważniejsze niż w społeczeństwach konsumpcyjnych, ale nie traktuje się go już 
jako celu samego w sobie. Dobra materialne stają się narzędziami do wyrażania 
własnej osobowości, do podkreślania odrębności i wolności osobistej, do zazna-
czania indywidualnych gustów, do autoekspresji. Reklamy skierowane do 
„postkonsumentów” nie mogą już pokazywać posiadania pieniędzy i użytkowa-
nia rzeczy jako szczęścia i źródła radości samego w sobie. Żeby reklamować 
skutecznie, trzeba podkreślać aspekty niematerialne: pokazywać, w jaki sposób 
reklamowane dobra pozwalają na ekspresję osobowości i osiągnięcie osobistych 
celów. 

W Europie współistnieją postawy konsumpcyjne i pokonsumpcyjne; te dru-
gie są oczywiście o wiele bardziej nasilone w najbogatszych krajach UE niż 
w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie wolny rynek dopiero się rozwija, 
a posiadanie podstawowych dóbr materialnych wciąż jeszcze wyznacza hory-
zont ambicji wielu ludzi. Należy się jednak liczyć z rozwojem postaw pokon-
sumpcyjnych także w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Pokonsumpcji towarzyszą zwykle trendy dekonsumpcyjne: część społeczeń-
stwa świadomie, celowo ogranicza poziom konsumpcji czy to z przesłanek ideo-
logicznych (ekologia, alterglobalizm, feminizm, przesłanki religijne), czy 
w wyniku przeformułowania prywatnych priorytetów życiowych (ograniczenie 
konsumpcji pozwala krócej pracować, co daje więcej czasu na spędzanie czasu 
z bliskimi, życie duchowe, pielęgnację zdrowia, sport, rozwój intelektualny, 
hobby). 

Dekonsumpcyjnym tendencjom towarzyszy wzrost zapotrzebowania na to-
wary prosumenckie. 

Konsumenci w Unii Europejskiej – czynniki różnicujące 

Mimo tych wspólnych cech nie można mówić o jednolitości postaw, potrzeb 
i upodobań nabywców w Unii. Zachowania konsumenckie i potrzeby zależą 
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bowiem także od wielu innych czynników – położenia geograficznego kraju, 
jego klimatu, tradycji historycznych i kultury, języka i sposobów komunikacji 
(mieszkańcy UE posługują się co najmniej 48 językami i dialektami); uwarun-
kowane są praktykami religijnymi, obyczajowością, strukturą rodzin i sytuacją 
kobiet, układem i sztywnością/elastycznością stratyfikacji społecznej, liczebno-
ścią i strukturą populacji imigrantów oraz ogólnie jedno- lub wielokulturowo-
ścią, wreszcie – zamożnością i siłą nabywczą mieszkańców. 

Nie ma eurokonsumenta – są kultury konsumpcji 

Żadne badania nie potwierdzają na razie istnienia w Europie jednolitych po-
staw, potrzeb, upodobań konsumentów. Nic nie wskazuje też na to, by wszyscy 
obywatele UE mieli taki sam stosunek do konsumowania i reklamy. Jednak 
pomiędzy niektórymi krajami można odnaleźć stosunkowo duże podobieństwa 
kulturowe, ekonomiczne, historyczne itp. Na tej podstawie można w Europie 
wyróżnić co najmniej pięć grup krajów o względnie jednolitych kulturach kon-
sumenckich. Wspólnoty konsumpcji w Europie kształtują się następująco: 

1. Wielka Brytania, Irlandia, 
2. Niemcy, Austria, 
3. Holandia, Luksemburg, Szwecja, Finlandia, Dania, Łotwa, Estonia, 
4. Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Cypr, Malta, Sło-

wenia, 
5. Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry. 
Istnienie tej piątej wspólnoty jest na razie raczej hipotetyczne. Regularne, 

kompleksowe badania nad konsumentami w naszej części Europy trwają na 
razie zbyt krótko, by dawały zupełną pewność istnienia tutaj regionalnej wspól-
noty konsumpcji; zbyt mało też w nich komponentów porównawczych. Wspól-
nota doświadczeń historycznych, podobieństwa przemian gospodarczych 
i wspólna część skojarzeń kulturowych sugerują jednak, że kraje te pod wzglę-
dem stylu konsumpcji więcej łączy, niż dzieli. Więcej między nimi podobieństw 
niż podobieństw każdego z nich do krajów Europy Zachodniej. 

Wiedza o odrębnościach i podobieństwach w ramach każdej z tych grup jest 
istotna, bo zestawy wartości i style konsumowania wpływają na to, jaki powi-
nien być styl perswazji reklamowej. Określają to, co w danym kraju może być 
promocyjnie użyteczne, a czego zasadniczo należałoby unikać. Wiedza ta może 
być z pożytkiem uwzględniana w kontaktach biznesowych; wspólnoty wartości 
i stylów konsumowania oznaczają też – do pewnego stopnia – wspólnotę stylów 
negocjowania i prowadzenia interesów. Zawsze jednak należy uwzględniać 
dodatkowo także wiedzę o konkretnym kraju przeznaczenia oraz to, jak prezen-
tują się lokalne stylistyki reklamowe w różnych krajach. Lokalne przyzwyczaje-
nia i upodobania odbiorców reklam mają bowiem wpływ na to, jakie reklamy są 
odbierane pozytywnie, a jakie odrzucane. (Problematyka ta jest, niestety, za 
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szeroka, by dało się ją szczegółowo omówić w ramach tej niewielkiej publika-
cji).  

Z czego wynikają różnice kulturowe w regionach? 

Różnice w stylach konsumpcji, a także w stylach prowadzenia interesów 
i w efektywności perswazji marketingowej w każdej z wymienionych pięciu 
regionalnych wspólnot konsumpcji związane są z hierarchią wartości charakte-
rystyczną dla kultury krajów, które do tych regionów należą. O charakterze 
danej kultury konsumenckiej decydują zwłaszcza: poziom indywidualizmu 
obywateli lub ich skłonność do działań kolektywnych; nastawienie na konku-
rencję lub dowartościowywanie współpracy; zamiłowanie do ryzyka i upodoba-
nie do nowości lub niechęć do nich; egalitaryzm lub elitaryzm, a co za tym idzie 
– sztywne podziały społeczne lub demokratyczność.  

Indywidualizm – kolektywizm 

Wysoka pozycja indywidualizmu w hierarchii wartości danej kultury prze-
kłada się zazwyczaj na istnienie dość luźnych więzi społecznych. Jednostka jest 
tu uważana za podstawowy element społeczeństwa; w biznesie stawia się na 
niezależność decyzji, odpowiedzialność każdego za siebie itp.; decyzje są często 
podejmowane jednoosobowo. W kulturach kolektywistycznych więzi społeczne 
łączące ludzi są znacznie silniejsze. Dużą rolę w życiu jednostki (i w jej decy-
zjach ekonomicznych oraz konsumenckich) odgrywa rodzina, grupa przyjaciel-
ska, środowisko lokalne. Decyzje mają zwykle charakter zbiorowy, a jednostkę 
postrzega się jako odpowiedzialną przed grupą, której część ona stanowi. 

Większość krajów europejskich to dzisiaj kraje o kulturze indywidualistycz-
nej. Indywidualistami są konsumenci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, 
Irlandii, Danii, Szwecji, Finlandii. Ciekawym zjawiskiem jest rosnący indywi-
dualizm wśród Niemców, do niedawna jeszcze postrzeganych jako społeczeń-
stwo o silnym duchu kolektywizmu. Badania wskazują, że rola indywidualizmu 
rośnie także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Postawy kolektywistyczne – i taki styl konsumowania oraz prowadzenia biz-
nesu – można jeszcze w Europie spotkać na południu: w Grecji, Portugalii, 
Hiszpanii, Słowenii, na Cyprze i Malcie (ale już nie Włoszech!). Krajem o dużej 
roli postaw kolektywistycznych jest także Austria. 

Kultury „męskie” – kultury „kobiece” 

Kultury potocznie (acz stereotypowo) nazywane „męskimi” to takie, w któ-
rych ceni się niezależność, rywalizację, konkurencję, sukces ekonomiczny. Pro-
wadzeniem biznesu rządzi przede wszystkim kryterium konkurencyjności. Ma 
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ona prowadzić do mierzalnych, materialnych efektów. Najbardziej „męskimi” 
kulturami w Europie są Austria, a także Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy. 

W kulturach „kobiecych” docenia się współpracę, zdolność do negocjowa-
nia, kompromisu, godzenia stanowisk i poglądów; ważne są empatia, opieka, 
wartości społeczne. Taki „kobiecy” charakter ma społeczeństwo szwedzkie; 
dużą rolę tego typu wartości daje się zauważyć także w Danii, Holandii, Finlan-
dii. W prowadzeniu interesów istotne są nie tylko ich mierzalne wyniki finan-
sowe, lecz także konsekwencje społeczne, edukacyjne, ekologiczne. Reklama 
może się odnosić do społecznych aspektów konsumpcji, a także pokazywać 
i producenta, i konsumenta jako odpowiedzialnych za własną wspólnotę lokalną, 
środowisko naturalne, więzi społeczne. 

Unikanie niepewności – skłonność do ryzyka 

W niektórych kulturach więcej ludzi niż w innych ma poczucie zagrożenia 
w nowych sytuacjach i nieufny lub negatywny stosunek do szybkich, nagłych 
zmian. Typowe jest dla nich niechętne podejmowanie ryzyka, także rynkowego; 
ostrożny stosunek do konsumpcji i powolne oswajanie się z nowymi produktami 
i usługami; a także duży szacunek dla tradycji oraz tradycjonalizm (przywiąza-
nie do ustalonych, tradycyjnych sposobów działania i obyczajów). Nieufnością 
i ostrożnością charakteryzują się przede wszystkim konsumenci w południowej 
Europie (zwłaszcza w Grecji i Portugalii), a także w Belgii, Francji, Hiszpanii 
i Austrii. 

Większa skłonność do ryzyka, zainteresowanie innowacjami, ciekawość no-
wych rozwiązań i doświadczeń charakteryzuje przede wszystkim konsumentów 
w Szwecji, Danii, Irlandii, oraz Brytyjczyków. Styl perswazji reklamowej oraz 
sposób prowadzenia biznesu odzwierciedla tutaj zainteresowanie ludzi zmianą; 
pozytywny stosunek do (rozsądnego) ryzyka; chętne przyjmowanie nowych 
rozwiązań biznesowych i nowych produktów; kreatywność i innowacyjność. 

Duży dystans społeczny – mały dystans społeczny 

Kultury różni też mniejsza lub większa akceptacja ludzi dla różnic społecz-
nych i ekonomicznych w społeczeństwie. Duża lub mała hierarchiczność pro-
wadzi do różnic w kontaktach biznesowych, odzwierciedlają ją także style re-
klamowania i style konsumpcji. W krajach o wysokiej akceptacji dla hierarchii 
społecznej trzeba się liczyć z silnym statusowym charakterem konsumpcji; re-
klama podkreśla związek produktów z usytuowaniem społecznym i ekonomicz-
nym konsumenta. W kulturach o bardziej egalitarnym charakterze istotniejsza 
jest „demokratyczność” i powszechna dostępność towarów i usług. Najbardziej 
hierarchicznym krajem w Europie, i takim, gdzie bariery społeczne związane 
z różnicami ekonomicznymi wydają się najtrudniejsze do sforsowania, jest 
Francja. Akceptacja dużych różnic społecznych i ekonomicznych oraz przywią-
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zanie do poczucia hierarchii dają się także zaobserwować w Belgii, Grecji, 
Hiszpanii, Włoszech, Portugalii. Mały dystans społeczny – niski poziom akcep-
tacji dla dużego zróżnicowania społecznego i ekonomicznego, egalitaryzm, 
demokratyzm – cechuje przede wszystkim kraje skandynawskie, Holandię, 
Wielką Brytanię i Irlandię.  

Optymizm – pesymizm 

Oprócz kulturowej specyfiki europejskich regionów konsumpcji, przy re-
klamowaniu się trzeba jeszcze brać pod uwagę ogólny stosunek ludzi do kon-
sumowania. Wiara konsumentów w dobrą przyszłość, nadzieje na poprawę  
własnej sytuacji ekonomicznej oraz gospodarki własnego kraju, poczucie bez-
pieczeństwa i swobody podejmowania życiowych decyzji przekładają się bo-
wiem na zainteresowanie podniesieniem poziomu życia, większą chęć do zaku-
pów, brak obaw przed wydatkami i zaciąganiem kredytów. Poziom optymizmu 
i pesymizmu jest zatem jednym z istotniejszych czynników decydujących o tym, 
na jakie wartości powinny stawiać przesłania reklamowe oraz jaki będzie styl 
i ton prowadzenia interesów. Badania AC Nielsen dotyczące tzw. Consumer 
Confidence Index (wskaźnika obrazującego zaufanie ludzi do gospodarki i ich 
wiarę w dobrą przyszłość) wskazywały na następujący rozkład pesymizmu/ 
/optymizmu w Europie w roku 2006: 

 
 

Norwegia: 120+ 
Dania: 119+ 
Austria: 117+ 
Irlandia: 112– 
Polska: 103+ 
Hiszpania: 101+ 
Belgia: 100+ 
Wielka Brytania: 99+ 
Finlandia: 99+ 
Rosja: 99– 
Szwajcaria: 98+ 
 

Holandia: 96+ 
Szwecja: 93+  
Węgry: 90 
Włochy: 89+ 
Niemcy: 89+ 
Czechy: 97 
Grecja: 87+ 
Austria: 85– 
Francja: 77– 
Portugalia: 60– 
 

 
 
Wyniki dotyczą 2006 roku. Plusy oznaczają tendencję wzrostową, minusy – obniżenie 

poziomu ufności w stosunku do poprzednich badań. Na początku 2006 światowa średnia 
wynosiła 98 dla 42 krajów objętych badaniami; była wyższa niż w poprzednim roku, w któ-
rym wynosiła 94. 
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Generalny poziom optymizmu i wiary w przyszłość jest jednak wśród oby-
wateli UE w ostatnich latach stosunkowo niski. Co najmniej 40% obywateli UE 
uważa (wyniki z roku 2005), że sytuacja w ich krajach się pogarsza, niecałe 
20% – że jest coraz lepiej. Mniej więcej połowa obywateli uważa swoją sytuację 
finansową za dobrą, ale obywatele krajów europejskich (w 2006 roku – około 
68%!) uważają, że to nie jest dobry czas na zakupy. Największą chęć konsumo-
wania zaobserwowano w Irlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i... w Pol-
sce; najmniej chętni do zakupów byli Portugalczycy, Grecy, Włosi, Holendrzy, 
Niemcy i Austriacy. 

Plany zakupowe Europejczyków już od dłuższego czasu kształtują się po-
dobnie: odnoszą się przede wszystkim do celów samorealizacyjnych i mają 
hedonistyczny charakter. Dotyczą zatem przede wszystkim różnych form roz-
rywki poza domem, a także remontów i upiększania domów i mieszkań, nowych 
ubrań, nowych technologii medialnych i komunikacyjnych, wakacji za granicą 
i we własnym kraju. Na wyposażenie domów i na wakacje Europejczycy wydają 
najwięcej na świecie. Stosunkowo dużą rolę odgrywa też odkładanie na kontach 
bankowych i – spłata kredytów i pożyczek.  

Etnocentryzm konsumencki 

Mimo licznych podobieństw, konsumenci europejscy bardzo chętnie podkre-
ślają swoje odrębności. Zauważa się także wyraźne preferowanie przez nich 
produktów lokalnych, pochodzących z własnego kraju. 

Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, charakterystyczne dla wszystkich 
krajów europejskich (a pewnie w jakimś wymiarze uniwersalne), polega na 
częściowo świadomym, celowym, częściowo zaś odruchowym i bezrefleksyj-
nym preferowaniu produktów pochodzących z własnego kraju. Wybór ten dyk-
towany jest nie tylko (lub zgoła wcale nie) praktycznymi zaletami produktów. 
Etnocentryzm wiąże się zwykle z przekonaniem o etyczno-moralnej powinności 
kupowania produktów rodzimych.  

Etnocentryzm konsumencki dotyczy w największym stopniu żywności, 
w najmniejszym – kosmetyków i produktów zaawansowanej technologii. Po-
miary za pomocą tzw. CET-scale (skali pomiaru etnocentryzmu konsumenckie-
go) wskazują, że najbardziej etnocentryczni w Europie są konsumenci niemiec-
cy, brytyjscy i francuscy. A jak jest w Polsce? Z badań przeprowadzonych 
w połowie dekady wynika, że blisko 60% (57%) Polaków wybiera przede 
wszystkim towary, które uważa za krajowe, a co najmniej 49% twierdzi, że 
czyni to z pobudek patriotycznych! Inne badania pokazują jednak, że Polacy 
mają małe zaufanie do jakości produktów krajowych. Ta niekonsekwencja wią-
że się chyba z ogólną sytuacją etnocentryzmu konsumenckiego w krajach post-
komunistycznych, w których „wyrób krajowy” przez dziesięciolecia kojarzył się 
z niską jakością, a towary zachodnie były synonimem produkcyjnej doskonało-
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ści. Z badań wynika, że w nowych krajach członkowskich w UE etnocentryzm 
powoduje podniesienie poziomu relatywnej percepcji jakości produktów krajo-
wych i może istotnie decydować o zachowaniach konsumenckich ludzi. Nie 
obniża jednak pozytywnej percepcji marek zagranicznych pochodzących z roz-
winiętych krajów Europy Zachodniej. Wpływa natomiast na radykalne obniże-
nie oceny produktów i marek z Europy Środkowej i Wschodniej. 

O kupowaniu produktów decyduje bowiem nie tylko percepcja produktów 
rodzimych, lecz także wiedza i przekonania o możliwościach produkcyjnych 
innych krajów i ich tzw. profilu produktowym (wyrażającym się w pytaniu: „Co 
tam się produkuje?”). 

Efekt kraju pochodzenia 

Efekt kraju pochodzenia to wpływ na popyt stereotypowych, uproszczonych 
wyobrażeń i opinii o kraju pochodzenia danej marki lub produktu. Przy wcho-
dzeniu na zagraniczny rynek wizerunek kraju pochodzenia produktu wyprzedza 
wizerunek samego produktu; informacja o pochodzeniu produktu wpływa na 
jego percepcję i ocenę i może się przekładać na realne zachowania rynkowe 
ludzi. Tak zwany efekt halo polega na tym, że percepcja produktu oparta jest na 
wyobrażeniu panującym w danym kraju o kraju wytworzenia tego produktu 
(„Czy oni w ogóle są w stanie coś takiego wyprodukować?”). Sytuację kompli-
kuje jeszcze i to, że nie ma wspólnych stereotypowych wyobrażeń dla całej Unii 
Europejskiej – w różnych krajach Europy kultywuje się bowiem odmienne, 
kulturowo i historycznie ugruntowane wyobrażenia o sąsiadach dalekich i bli-
skich. Generalnie najlepiej oceniane jako wytwórcy są w Europie Niemcy, 
Szwajcaria, Francja i... Japonia; nisko ceni się Grecję, Hiszpanię, Irlandię i Bel-
gię. A co z krajami Europy Środkowej i Wschodniej? Na razie pozostają one... 
poza klasyfikacją. O ile profil produktowy krajów „starej” Unii w Europie Środ-
kowej i Wschodniej jest bogaty i zróżnicowany, o tyle wiedza na temat profilu 
produktowego naszej części kontynentu jest wśród zachodnich Europejczyków 
znikoma („A to tam się w ogóle coś produkuje?”). Zwykle też wiąże się z wyob-
rażeniami o marnej jakości i niskiej cenie. Profil produktowy Polski na Zacho-
dzie Europy obejmuje na przykład: wódkę, artykuły spożywcze (szynkę, drób), 
kryształy, ceramikę, wyroby mechaniczne i... samochody.  

Ani etnocentryzm, ani efekt halo nie są zjawiskami całkowicie racjonalnymi 
– także dlatego, że we współczesnej, zglobalizowanej gospodarce kryteria po-
chodzenia produktu mogą być niejednoznaczne lub rozmyte. Może chodzić 
o kraj pochodzenia kapitału, właściciela, o kraj pochodzenia marki, pochodzenie 
licencji czy patentu, proweniencję surowców, materiałów, podzespołów itp., 
wreszcie – o kraj, w którym wykonano lub zmontowano produkt, lub po prostu 
o miejsce, gdzie produkt jest sprzedawany. Ta niejednoznaczność pozwala pro-
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ducentom i reklamodawcom manipulować informacjami o pochodzeniu produk-
tu i prezentować je w sposób korzystny dla celów promocyjnych. 

Reklama zagranicznego produktu na rynku etnocen-
trycznym 

Dla polskiego producenta czy dystrybutora opisana wyżej sytuacja jest sto-
sunkowo niekorzystna; ocena Polski jako kraju pochodzenia produktu jest zła 
(na Zachodzie z innych powodów niż w Europie Środkowej i Wschodniej – ale 
z podobnym efektem), nasz profil produktowy jest ubogi, musimy natomiast 
operować na rynkach, na których mimo ujednolicania przepisów, procedur pro-
dukcji i sposobów konsumowania, konsumenci wciąż kierują się argumentami 
etnocentrycznymi. 

Reklama, identyfikacja wizualna, promocja i marketing zagranicznego pro-
duktu na rynku etnocentrycznym, w sytuacji gdy produkt pochodzi z kraju nisko 
ocenianego, powinny się charakteryzować między innymi następującymi ce-
chami: konieczne oznaczenia kraju pochodzenia produktu powinny być słabo 
eksponowane zarówno na jego opakowaniach, jak w reklamie; nazwa mar-
ki/produktu nie powinna nawiązywać do konkretnego kraju, lecz raczej odnosić 
się do uniwersalnego zestawu skojarzeń; podobną taktykę należy przyjąć 
w wypadku identyfikacji wizualnej produktu – opakowań, znaków firmowych 
itp. Komunikaty promocyjne nie powinny eksponować pochodzenia produktu 
z konkretnego kraju. Skuteczne promocyjnie natomiast może być podkreślanie 
związków produktu, marki, producenta, dystrybutora z rynkiem lokalnym: lo-
kalnych sieci dystrybucji, istnienia miejscowych filii, współpracy z miejscowy-
mi partnerami; a także używanie jako nośnika reklamy mediów lokalnych i re-
gionalnych. Argumentem promocyjnym może być także konkurencyjna cena. 
Najbardziej oczywistym błędem przy planowaniu wprowadzania produktu na 
rynek oraz jego promowania jest uznanie za oczywiste i uniwersalne gustów, 
upodobań, skojarzeń, potrzeb polskich konsumentów – i rzutowanie ich na kon-
sumentów zagranicznych. Warstwa językowa i wizualna komunikatów rekla-
mowych przeznaczonych na lokalne rynki zagraniczne powinna być oparta na 
skojarzeniach, upodobaniach, doświadczeniach kulturowych konsumentów 
z kraju docelowego. Oznacza to, że do wyprodukowania skutecznego komuni-
katu reklamowego potrzebna jest wiedza o kulturze, zwyczajach, tradycjach 
kraju docelowego. Rozsądnie jest zatem korzystać z usług profesjonalnej agen-
cji, opierającej swoją pracę na badaniach rynku i konsumentów. Warto jednak 
przypatrywać się jej pracy pod kątem tego, czy uwzględnia ona specyfikę rynku 
docelowego. 
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Reklama zagranicznego produktu na rynku  
etnocentrycznym – strategia alternatywna 

Z drugiej strony, wspomniane tu już zainteresowanie współczesnych konsu-
mentów produktami etnicznymi, fascynacja odrębnościami lokalnymi i regio-
nalnymi, ciekawość innych kultur mogą być niekiedy (decyzja musi być oparta 
na rzetelnej wiedzy i fachowej analizie sytuacji) argumentem za alternatywną 
strategią promowania się na rynku. W takim wypadku wyraźnie oznacza się czy 
wręcz eksponuje kraj pochodzenia produktu; nazwa produktu i marki, jego iden-
tyfikacja wizualna, działania promocyjne itp. celowo wywołują skojarzenia z 
miejscem, z którego produkt pochodzi. Należy jednak pamiętać, że i w tym 
wypadku nie oznacza to prostego przeniesienia wiedzy, skojarzeń, dorobku 
kulturalnego kraju pochodzenia do reklamy w kraju docelowym. Reklama 
i promocja krajowego czy lokalnego produktu na obcym rynku musi mieć za 
podstawę nie to, co sami o sobie wiemy, lecz to, co o nas wie i w jaki sposób 
nas postrzega konsument zagraniczny. Alternatywna strategia może się zatem 
sprawdzać przede wszystkim w sytuacji reklamowania produktów, które już są 
przez konsumentów identyfikowane jako część profilu produktowego danego 
kraju. 
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