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Welchen Zweck 
hat Marketing?

Um Bedürfnisse und 
Wünsche der Kunden 

zu befriedigen

Wie befriedigt 
man Bedürfnisse 

der Kunden?

Man stellt Produkte 
her oder erarbeitet 
ein Angebot der 
Dienstleistungen. 
Danach verkauft 

man die Produkte/
Waren oder bietet 

die Dienst -
leistungen an.

1
Marketingowe 
myślenie, czyli jakie?
Marketing als Denkhaltung – 
was bedeutet das?
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Na to pytanie możemy odpowiedzieć, powołując się na wielu naukow-
ców, m.in. na „ojca marketingu”, czyli Philipa Kotlera, amerykańskiego 
naukowca, jak też na Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (Ame-
rican Marketing Association), które również wskazuje na trendy rozwo-
ju marketingu. Spójrzmy na defi nicję marketingu, którą sformułował 
Kotler:

„Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den 
Einzelpersonen und Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedi-
gen, indem sie ihre Produkte und andere Dinge von Wert erzeugen, 
anbieten und miteinander austauschen.“ (P. Kotler, G. Armstrong, 
V. Wong, J. Saunders, Grundlagen des Marketing, 5., aktualisierte Aufl a-
ge, Pearson Studium 2011, S. 39)

W polskiej literaturze można znaleźć tę defi nicję w polskim tłumaczeniu:

„Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu 
jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną, poprzez 
tworzenie, oferowanie i wymianę z innymi jednostkami i grupami pro-
duktów posiadających wartość”. (G. Rosa, Marketing przyszłości – od 
ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2016, s. 16)

Marketing to zatem proces w przedsiębiorstwie mający na celu zaspo-
kojenie potrzeb klienta lub pokrycie zapotrzebowania innych przedsię-
biorstw albo spełnienie życzeń klientów poprzez sprzedanie im wypro-
dukowanych towarów lub zaoferowanie pewnych usług. Przyjrzyjmy się 
kilku najważniejszym pojęciom:

RZECZOWNIKI

der Prozess, -e – proces, -y (w sensie działalności przedsiębiorstwa) 

der Kunde, -n (die Einzelpersonen und Gruppen) – klienci danego  
przedsiębiorstwa (indywidualni albo grupy)

der Bedarf, -e – zapotrzebowanie; słowo to jest często mylone ze  
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słowem „potrzeba”, czyli „das Bedürfnis, die Bedürfnisse“. Zapotrze-
bowanie na jakiś towar lub usługę powstaje wtedy, gdy ma się siłę 
nabywczą – „die Kaufkraft“. Natomiast potrzeby człowieka (np. fi zjo-
logiczne) nie są zależne od tego, czy jest się w stanie coś kupić. Dla-
tego przy rzeczowniku „der Bedarf“ stosuje się zazwyczaj czasownik 
„decken“ (pokryć), a przy „das Bedürfnis“ czasownik „befriedigen“ 
(zaspokoić).

der Wunsch, Wünsche – życzenie, -a 

das Produkt, -e – produkt, -y 

Dodam do tej listy jeszcze kilka innych wyrazów, tj.:

die Dienstleistung, -en – usługa, -i 

die Ware, -n – towar, -y 

das Geld, -er – pieniądz, -e  

Istnieją różnice między takimi rzeczownikami jak „towar” i „produkt” 
oraz „fi rma” i „przedsiębiorstwo”. Produkt jest tym, co przedsiębiorstwo 
wyprodukuje, a towar tym, co przedsiębiorstwo sprzedaje. Z kolei słowo 
„fi rma” w naukach ekonomicznych lub prawniczych oznacza jedynie 
nazwę przedsiębiorstwa. Jeśli mamy na myśli działalność gospodarczą, 
która zazwyczaj ma parę oddziałów, używamy rzeczownika „das Unter-
nehmen“, czyli „przedsiębiorstwo”.

A jak jest w praktyce?

W praktyce słowa „die Firma“ i „das Unternehmen“, jak również „das 
Produkt“ i „die Ware“, a nawet „der Bedarf“ i „das Bedürfnis“, są uży-
wane zamiennie. Warto jednak zapamiętać, że niektórzy mogą te sło-
wa odróżniać od siebie, a część marketingowców może nawet uznać, 
że mają do czynienia z niewykwalifi kowaną osobą, jeśli wymienione 
wyrazy zastosuje ona w nieodpowiednim kontekście. Dla mnie osobi-
ście jest to mało ważne i dlatego stosuję te rzeczowniki zamiennie, ale 
niejednokrotnie spotkałam się już z osobami, które są na to bardzo 
wyczulone.
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Różnice znaczeniowe między „produktem” a „towarem” 
oraz „fi rmą” a „przedsiębiorstwem”

„das Produkt“ „die Ware“

„etwas, was (aus bestimmten Stoff en 
hergestellt) das Ergebnis menschlicher 
Arbeit ist, Erzeugnis“

„etwas, was gehandelt, verkauft 
oder getauscht wird, Handelsgut“

„die Firma“ „das Unternehmen“

„kaufmännischer Betrieb, gewerbliches 
Unternehmen,
(Wirtschaft) ins Handelsregister einge-
tragener Name eines Unternehmens, 
Geschäftes o. Ä.; Abkürzung: Fa.“

„[aus mehreren Werken, Filialen o. Ä. 
bestehender] Betrieb“

Źródło: duden.de (dostęp: 11.05.2017). „Duden.de” jest jednym z najlepszych słow-
ników języka niemieckiego i swego rodzaju wyrocznią, jeśli chodzi o wątpliwości 
językowe.

CZASOWNIKI
befriedigen – zaspokoić, np. potrzeby 

erzeugen – wytworzyć – słowo szczególnie często używane w rol- 
nictwie (inne słowo przy produktach: „wyprodukować”, czyli „her-
stellen“)

anbieten – oferować coś do sprzedaży 

austauschen – wymienić, np. wymienić się towarami, pomysłami,  
ale zazwyczaj bez pieniędzy; „das Tauschgeschäft“ – sklep, gdzie jest 
wymiana bez pieniędzy

W tabelce podsumuję najważniejsze wyrażenia obejmujące formę dzia-
łalności przedsiębiorstwa („Was machen sie?“ – Co oni robią?, „Wo ma-
chen sie das?“ – Gdzie oni to robią?, „Wofür machen sie das?“ – Po co 
oni to robią?) oraz stosowane w tym wypadku słowa i wyrażenia w ję-
zyku niemieckim.
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Miejsca sprzedaży produktów lub usług

Aktivität 
Was machen sie?

Ort 
Wo machen sie das?

Zweck 
Wofür machen sie das?

Produkte herstellen in der Fabrik

Bedürfnisse und 
Wünsche der Kunden 
erfüllen/befriedigen

Waren verkaufen
im Supermarkt
im Geschäft
in der Buchhandlung

Dienstleistungen 
anbieten

beim Arzt
in der Sprachschule
im Theater
im Krankenhaus

Źródło: opracowanie własne

Przykładowe zdania z wymienionymi w tabelce wyrażeniami1:

Audi stellt Autos her. (Produkt: Auto, Ort: in einer Fabrik in Deutsch-
land)  Das ist ein Autohersteller in Deutschland.

Samsung stellt Handys her. (Produkt: Handy, Ort: in einer Fabrik in 
Südkorea)  Das ist ein Handyhersteller in Südkorea.

McKinsey bietet strategische Beratung an (Dienstleistung: Beratung, 
Ort: weltweit)  Das ist ein weltweiter Beratungsdienstleister.

W defi nicji dotyczącej marketingu można wyróżnić przynajmniej dwie 
strony w transakcji kupna-sprzedaży: klienta (indywidualnego lub gru-
powego) oraz przedsiębiorstwo. Klientem może być w tym kontekście 
zarówno osoba, która zakupiłaby produkt i usługę danego przedsię-
biorstwa, jak i osoba, która jest jedynie partnerem danego przedsię-
biorstwa, ale czerpie jakieś korzyści ze współpracy z nim (np. dostawcy, 
partnerzy mediowi, a nawet pracownicy). Marketingowe myślenie 
przejawia się w zarządzaniu personelem, zarządzaniu informatycznymi 
systemami w przedsiębiorstwie, jak również w controllingu czy kontro-
lowaniu kosztów oraz zysków, do czego nie będę jednak szeroko odno-
siła się w tej publikacji.

1 Podane zdania są jedynie przykładami do ćwiczeń językowych. Mogą, ale nie muszą 
odzwierciedlać rzeczywistości.
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Myślenie marketingowe przenika zatem do wszystkich sfer przed-
siębiorstwa, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na ze-
wnątrz. Marketingowe podejście, myśl w zarządzaniu zakłada, że 
przedsiębiorstwo zauważa swoich wszystkich klientów (w tym również 
partnerów) i chce zaoferować im swój produkt, usługę, partnerstwo, 
ofertę pracy itp., aby zaspokoić zarówno swoje potrzeby, jak i potrzeby 
oraz życzenia swoich klientów. Przedsiębiorstwo zaspokaja potrzeby 
klientów – także te, które ono samo wykreowało. Nie zapominajmy 
jednak, że klient z kolei zaspokaja potrzeby przedsiębiorstwa. Właśnie 
dzięki niemu przedsiębiorstwo ma szansę utrzymać się na rynku. Jak 
zatem widać, jest to proces, który prowadzi do wzajemnej korzyści – 
wzajemnego zaspokojenia potrzeb. Bardzo rzadko jest to podkreśla-
ne w książkach marketingowych! Działania marketingowe przedsiębior-
stwa nie są działanością charytatywną, w której przedsiębiorstwo 
pomaga bezinteresowanie swoim klientom. Poza tym moim zdaniem 
słowo „pomagać” w ogóle nie powinno być używane w tym kontekście 
i bardzo zaskakuje mnie to, że coraz więcej fi rm używa tego określenia, 
aby zachęcić klienta do kupna określonego produktu lub usługi. 

Doradca: „Możemy pani w czymś pomóc?”. / Wie kann ich Ihnen helfen?

Klient: „Chcę kupić dom”. / Ich möchte ein Haus kaufen.
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Doradca: „Dobrze. Doradztwo w tym zakresie kosztuje 60 euro za go-
dzinę” (innymi słowy: „Nie chcę ci pomóc, tylko poinformować cię 
o moim cenniku, abym mógł doradzić ci odpłatnie”). / Gut. Die Bera-
tung in diesem Bereich kostet 60 Euro pro Stunde.

W języku niemieckim czasownik „helfen“ (pomóc) jest używany w po-
dobnym kontekście, jak ma to miejsce w języku polskim. Śmiem twier-
dzić, że moda na ukrywanie sensu słowa „helfen“ przyszła właśnie z za-
chodniego świata. Kiedyś w Polsce łatwiej można było odróżnić zwykłe 
przedstawienie oferty od szczerej chęci pomocy. Zazwyczaj okazuje się, 
że druga strona ma jakiś interes w „pomocy”. Piszę to oczywiście jako 
ciekawostkę językową, a nie jako zarzut. 

Z własnego doświadczenia wiem, że biznes to głównie relacje, a re-
lacje rzadko są bezinteresowne w tym obszarze życia. Jeśli ktoś 
doradzi klientowi charytatywnie w pewnym zakresie lub wykona nieod-
płatnie coś na jego korzyść, to uczyni to głównie po to, aby zachęcić go 
do dalszego lub przyszłego korzystania z jego usług, ale tym razem już 
odpłatnie. Marketing ma jedynie na celu postawienie potrzeb klienta 
w środku tego procesu, czyli słuchanie go i dowiadywanie się, czego on 
chce, ponieważ tylko klient będzie z kolei słuchał tego, co dane przed-
siębiorstwo chciałoby sprzedać lub zaoferować. Chciałabym jednak za-
znaczyć, że w książce skupiam się głównie na kliencie, który kupił lub 
chciałby kupić produkty przedsiębiorstwa, a nie na relacjach z dostaw-
cami, pracownikami itp., gdyż byłoby to za szerokie podejście do mar-
ketingu w kontekście tej publikacji.

Schemat wzajemnego zaspokajania potrzeb przez 
przedsiębiorstwo i jego klienta

Kunde
kauft eine Ware/

eine Dienstleistung.

Klient
kupuje towar/usługę.

Bedürfnisse 
befriedigen/

Wünsche erfüllen

zaspokajać potrzeby/
spełniać życzenia

Unternehmen
verkauft eine Ware/

bietet eine 
Dienstleistung an.

Przedsiębiorstwo
sprzedaje towar lub 

usługę.

Źródło: opracowanie własne
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ÜBUNG 1

Ist das ein Hersteller oder ein Dienstleister?
Czy to jest producent, czy usługodawca?

Ist das ein Hersteller oder ein Dienstleister? Was stellt er her, oder 1. 
was bietet er an?

Die besten deutschen Marken (2015)

Marke Hersteller/Dienstleister

Mercedes-Benz
Das ist ein Autohersteller.
Das Unternehmen stellt Autos her.

BMW

Deutsche Telekom

SAP

Volkswagen

Audi

BASF

Siemens

Bayer

Allianz
Das ist ein Versicherungsdienstleister.
Das Unternehmen bietet Versicherungen an.

Źródło: www.marktforschung.de/nachrichten/marktforschung/die-wertvollsten-
marken-deutschlands-mercedes-benz-erneut-nummer-eins/ (dostęp: 10.05.2017)
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We wspomnianej już defi nicji marketingu wskazane są wszystkie etapy 
zarządzania produktem – etap jego zaplanowania, wytworzenia, czyli 
np. produkcji („Produkte herstellen“), opracowania fi nalnej oferty pro-
duktowej („Angebot erarbeiten“), a następnie wymiany na coś warto-
ściowego dla producenta, zazwyczaj poprzez sprzedaż towarów lub 
usług („Waren verkaufen“, „Dienstleistungen anbieten“). Należy pamię-
tać, że te różne etapy zarządzania produktem niekoniecznie muszą 
przebiegać w formie linearnej. Mogą się mieszać. Na przykład opraco-
wanie oferty może nastąpić jako pierwsze, ale w czasie produkcji nie-
które plany mogą się zmienić, ponieważ pojawiały się nowe metody 
produkcyjne albo konkurencja w tym samym czasie zaproponowała 
coś, co zmieniło plany zarządu. Jest to bardzo ważna informacja! Pod-
ręczniki do zarządzania rzadko wspominają o tym, że świat biznesu 
jest tak nieidealny. W każdym dniu coś się zmienia bądź ujawniają się 
nowe okoliczności, stąd osoba, która pracuje w biznesie, musi być bar-
dzo elastyczna i odporna na stres. Wiedza o tym, że tak jest i że trzeba 
się z tym pogodzić, zaoszczędziłaby wielu osobom początkowych zawo-
dów w nowym świecie, gdzie to, „co zostało ustalone”, może być za 
parę godzin nieaktualne. Dlatego wszelkie schematy zależności różnych 
procesów w przedsiębiorstwie są zazwyczaj pewnego rodzaju szkicem, 
który nie w każdej sytuacji musi się sprawdzać.

Marketingowy sposób myślenia przedsiębiorstwa nastawionego 
głównie na zaspokajanie potrzeb lub spełnianie życzeń klienta („Wün-
sche erfüllen“), a nie tylko sprzedaż towarów („Waren verkaufen“), nie 
był wcale aż tak popularny w przeszłości, jak jest teraz, w XXI wieku. 
Nastawienie na zysk oraz zmniejszanie kosztów panowało w czasach 
industrialnych, natomiast skupienie na klientach rozpoczęło się stosun-
kowo niedawno, bo w XX wieku.

Marketing als Denkhaltung

Der Kunde* im Mittelpunkt

Klient w centrum uwagi

Im Mittelpunkt – w centrum uwagi
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Laut den Marketingkonzepten steht der Kunde immer im Mittelpunkt.

Zgodnie z koncepcją marketingu klient stoi (jest) w centrum uwagi.

*Der Kunde, -n – kann nicht nur Kunden bedeuten, sondern auch 
Lieferanten, Partner, Mitarbeiter usw.

Większość przedsiębiorstw ogranicza jednak znaczenie marketingu 
w swojej działalności i nie traktuje go jako sposobu myślenia przed-
siębiorstwa, lecz jako jeden z procesów przedsiębiorstwa, który wyko-
nywany jest przez dział marketingu. Często współpraca z dostawcami 
to dla nich po prostu logistyka, współpraca z pracownikami to po 
prostu HR, a współpraca z mediami to po prostu PR. Marketing ogra-
niczony jest wtedy jedynie do wykonywania czynności w ramach tzw. 
marketingu-mix lub – w języku niemieckim – der Marketingmix (często 
również „der Marketing-Mix“), czyli relacji produktu, jego ceny, sposobu 
dystrybucji oraz komunikacji o nim (w języku angielskim jest określany 
skrótem 4P, który oznacza: „product”, „price”, „place”, „promotion”, 
a w języku niemieckim: „das Produkt“, „der Preis“, „die Distribution“, 
„die Kommunikation“). (Słowo „die Promotion“ w języku niemieckim 
oznacza wspieranie sprzedaży np. poprzez rozdawanie próbek sprzeda-
wanego towaru. To słowo nie oznacza jednak np. obniżek cenowych, tak 
jak to ma miejsce w języku polskim). W praktyce funkcja działu marke-
tingu jest niestety często ograniczana i marketingowcy muszą konsulto-
wać swoje propozycje z różnymi innymi działami przedsiębiorstwa. Ta-
kie ograniczenie roli marketingu ma swoje konsekwencje w tym, że 
zbyt wiele osób zajmuje się tym samym albo jeden obszar jest 
pozostawiony samemu sobie. Przykładowo: dział marketingu chce 
wprowadzić nową kampanię reklamową (np. wprowadzić nowy slogan 
reklamowy, czyli motto danej kampanii), aby zwiększyć zainteresowanie 
towarem (produkt jest jedynie rezultatem produkcji, a towar jest 
w sprzedaży) i zwiększyć w ten sposób sprzedaż. Dział sprzedaży ma 
jednak inną propozycję i pomysł na rozpropagowanie produktu, np. 
rabaty sprzedażowe dla swoich partnerów. Ten sam cel, inne sposoby 
realizacji, które często się wykluczają (np. przez nowe rabaty przedsię-
biorstwo nie będzie miało pieniędzy na realizację kampanii reklamowej). 
Dział marketingu i dział sprzedaży to dwa działy, które bardzo często 
mają inne narzędzia i inne propozycje, ale zazwyczaj taki sam cel.



Marketingowe myślenie, czyli jakie? 

Marketing als Denkhaltung – was bedeutet das? 27

ÜBUNG 2

Was ist Marketing?
Czym jest marketing?

1. Bitte verbinden Sie ein Nomen mit dem passenden Verb. (Dopasuj 
wyrazy).

VERBEN (czasowniki) NOMEN (rzeczowniki)

befriedigen1) 

herstellen2) 

anbieten3) 

bezahlen4) 

etwas mit Kartea) 

das Bedürfnisb) 

ein Produktc) 

Dienstleistungend) 

2. Bitte übersetzen Sie die folgenden Sätze. (Przetłumacz zdania).

Marketing jest procesem w przedsiębiorstwie.1) 

Klient ma potrzeby, które chce zaspokoić.2) 

Przedsiębiorstwo produkuje produkty, ale sprzedaje towary.3) 

Przedsiębiorstwo oferuje usługi.4) 

3. Richtig oder falsch? (Oceń prawdziwość zdań).

Aussage Richtig/falsch

Das Ziel des Marketings ist es, Produkte zu 1) 
verkaufen.

Richtig/falsch

Marketing/Unternehmerisches Denken 2) 
befriedigt die Kundenbedürfnisse.

Richtig/falsch

Im Mittelpunkt steht der Chef des 3) 
Unternehmens.

Richtig/falsch
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4. Welches Produkt stellt das Unternehmen her, oder welche Dienst-
leistung bietet es an? (Wstaw podane trzy słowa do tabelki).

bietet an, stellt her, stellt her

Poszczególne slogany zostały opisane na podstawie schematu:
Zapotrzebowanie klientów ...
Branża: …
Produkt/usługa wyprodukowany/oferowana przez przedsiębiorstwo: …
Opis przedsiębiorstwa: …

BMW Siemens Deutsche Bahn

Bedarf der Kunden:
„Freude am Fahren“

Bedarf der Kunden:
„Exklusivität, 

perfektioniert“

Bedarf der Kunden: 
„Schon 5 Millionen 

Menschen sparen bei 
jeder Bahnfahrt“

Branche: 
Automobilbranche

Das Unternehmen 
„BMW“ _____ Autos 

_____.

Branche: 
Elektronik

Das Unternehmen 
„Siemens“ _____ 
Elektronikgeräte 

_____.

Branche: 
Öff entlicher Verkehr

Das Unternehmen 
„Deutsche Bahn“ _____ 

Zugfahren _____.

Produkt: 
Autos

Produkt: 
Elektronikgeräte

Dienstleistung: 
Verkehr

Unternehmens-
beschreibung:

Die BMW AG ist ein 
Unternehmen, das 
Kunden dabei hilft, 
Freude am Fahren 

zu haben.

Unternehmens-
beschreibung:

Die Siemens AG ist 
ein Unternehmen, 
das Exklusivität im 

Leben liefert.

Unternehmens-
beschreibung:

Die Deutsche Bahn ist 
ein Unternehmen, das 

Menschen zu ihrem Ziel 
bringt.

Uwaga: Czasownik „befriedigen“ (zaspokajać) jest słowem stosowa-
nym często w teorii, np. w defi nicjach marketingu. W praktyce używa 
się zazwyczaj takich czasowników, jak „erfüllen“ (spełniać), „helfen“ 




