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Okiem eksperta

Marka krokiem do sukcesu - 
znakowanie ma znaczenie
Decyzja o zakupie danego produktu jest wyborem jednego lub kilku towarów różnych kategorii, które 
są w stanie zaspokoić naszą potrzebę. Przy nasyceniu rynku różnego typu produktami nie tylko cena 
oraz użyteczność stanowią kryteria zakupowe, którymi się kierujemy.

waniu produktów klasy premium. Daje 
ona możliwości dekoracyjne niedostępne 
dla klasycznych technik farbiarskich. Ze 
względu na swoją specyfikę technolo-
giczną jest procesem wysokowydajnym 
i relatywnie niskokosztowym. Umoż-
liwia uzyskanie efektu lustrzanego na 
znakowanym wyrobie. Technologia ta 
ma już ugruntowaną pozycję w opako-
waniach kosmetycznych i innych opa-
kowaniach szklanych. Niejednokrot-

nie efektowne znakowanie przyczynia 
się do ugruntowania marki, przyciąga 
uwagę oraz może decydować o wybo-
rze produktu przez konsumentów. Tak 
więc promowanie własnej marki poprzez 
efektowne znakowanie wyrobów z wy-
korzystaniem technologii hot-stampingu 
daje przewagę konkurencyjną. Dlatego 
też rozpoczyna się etap ekspansji hot-
-stampingu w wyrobach drewnianych 
oraz drewnopochodnych.
Dla zainteresowanych tematem – kon-
takt z autorem: biuro@starting.com.pl

analizowania.
Fizyczna wizualizacja marki zawarta 
w znakach graficznych znakowania wy-
robów jest co do formy spełniającej znane 
aspekty mnemotechniczne w równym 
stopniu istotna, co jakość wykonania, 
kolor i światło tych znaków. Dlatego też 
przy wyrobach konsumenckich nie wy-
starczają już techniki drukarskie bezpo-
średnio na produkcie czy różnego rodzaju 
naklejki, nakładki czy odciski. Istnieją 

wprawdzie naklejki spełniające wysokie 
wymogi dekoracyjne i jakościowe, lecz 
mogą wpływać istotnie na cenę, a znako-
wanie nimi wyrobu wieloelementowego 
(np. elementów mebli) dodatkowo po-
draża produkt. Dlatego też coraz częściej 
stosowana jest technika zdobnicza hot-
-stampingu wysokiej jakości.

Hot-stamping dla klasy 
premium
Hot-stamping to technologia szeroko wy-
korzystywana w znakowaniu, dekoro-

nie produktu.
Marka poprzez skojarzenie i domniema-
nie zawiera skoncentrowany przekaz 
informacji - symbole identyfikowane 
z marką, związki i relacje marki z oto-
czeniem, wyobrażenia o użytkowaniu 
marki, kraju pochodzenia - tworzą wize-
runek o cechach memu. Jak twierdzą ba-
dacze tematu, marka jest nośnikiem war-
tości emocjonalnych, a produkt dostarcza 
nabywcy korzyści funkcjonalnych.
Produkt i jego cechy funkcjonalne – 
w przeciwieństwie do marki i jej emo-
cjonalnej wartości – można łatwo sko-
piować. Marka pozostaje niezastąpiona, 
może być tylko wyparta lub osłabiona 
przez inną markę. Jest to o tyle istotne, 
o ile konsumenci są skłonni zapłacić wię-
cej za pewność jakości i niepowtarzal-
ność. Coraz częściej na polskim rynku 
doceniana jest rola marki jako narzę-
dzia konkurencyjności produktów i jej 
wpływu na decyzje zakupowe.
Znakowanie jest jednym z instrumen-
tów kształtowania wizerunku marki.
Kombinacja elementów tworzących 
markę ma ścisły związek z postrzega-
niem produktu. Większość decyzji zaku-
powych konsumenci podejmują szybko, 
rutynowo, często nie zastanawiając się, 
ile czynników wpłynęło na decyzję.
W literaturze dotyczącej analizy wrażli-
wości konsumentów na markę wymie-
niany jest zestaw determinantów wybo-
rów konsumenckich. Taka przykładowa 
klasyfikacja obejmuje:
• fizyczne właściwości produktu (marki),
• doświadczenie użytkownika z marką,
•opakowanie,
• cenę,
• premie, gwarancje,
• zwyczaje, przyzwyczajenia,
• rekomendacje znajomych,
• rekomendacje „ekspertów”,
• wygodny dostęp do dystrybutorów pro-
duktu,
• indywidualne umiejętności sprzeda-
żowe handlowców,
• usługi przysprzedażowe,
• prestiż dystrybutora,
• reklamę i wystawiennictwo,
• specyfikę producenta, np. lokalizację,
• poziom nowości,
• okazyjność,
• dostępność,
• wizerunek marki lub społeczną akceptację.
Zależnie od wyrobu większa lub mniej-
sza ilość w/w determinantów ma istotny 
wpływ na decyzje. Niejednokrotnie 
o zwróceniu szczególnej uwagi na wyrób 
decydują trzy rodzaje kształtów:
a) wzory o zaokrąglonych krawędziach,
b) wzory geometryczne, proste i eleganckie,
c) wzory stożkowe oraz o płaskiej podstawie.
Również wysoki stopień nowości pro-
duktu wzbudza chęć wypróbowania no-
wej marki przy jednoczesnym ogranicze-
niu ryzyka, szczególnie przy wyrobach 
droższych bądź niewymienianych czę-
sto (np. drzwi, meble itp.). Ten wpływ nie 
jest jednoznaczny, niemniej jednak wart 

postępu technicznego, możliwości pro-
dukcji i dystrybucji, otwarcia wymiany 
handlowej (globalizacji) i innych.
Termin marka pochodzi od słowa okre-
ślającego znakowanie w celu odróżnie-
nia od innych. Początkowo znakowanie 
stosowano w celach ostrzegawczych, za-
kazu lub nakazu. Obecnie znakowanie 
produktu to działanie zmierzające do wy-
wołania efektu odwrotnego, czyli: „bądź 
przy mnie”, „zwróć na mnie uwagę” itp. 
Nawet gdy produkty są do siebie podobne 
funkcjonalnie, to marka pozwala na ich 
odróżnienie poprzez zindywidualizowa-

Kupując produkt zaspokajamy swoje pod-
stawowe potrzeby, a poprzez wybór to-
waru zrealizujemy swoje pragnienia psy-
chologiczne, kulturowe i społeczne.

Marka – nośnik informacji
Ograniczony czas i możliwości zebrania 
informacji o każdym produkcie, jego ja-
kości oraz cechach wyróżniających spra-
wia, że nośnikami zbiorczymi informacji 
o nim są marki. Istnienie marek uzasad-
nione jest zapotrzebowaniem na skom-
paktowane informacje o produktach, 
wynikające z trendów ekonomicznych, 
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