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Raport „Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce” opracowany przez Movens 
Capital we współpracy z SAS prezentuje obecne podejście do zarządzania promocjami w polskich sieciach 
detalicznych oraz najlepsze praktyki i przyszłe trendy w optymalizacji tych procesów. Raport został przy-
gotowany na podstawie badania ankietowego, w którym wzięło udział 66 przedstawicieli ponad 30 firm 
reprezentujących następujace branże: odzieżowa, spożywcza, technologiczna, drogeryjna, farmaceutyczna, 
artykułów meblarskich i budowlanych, optyczna, zabawkowa.
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W „Alicji pod drugiej stronie lustra” jest scena, w której Alicja wraz z Czerwoną Królową zaczynają biec.  
Najdziwniejsze jest to, że biegną, a krajobraz wokół nich w ogóle się nie zmienia. Gdy się zatrzymują, cały czas 
znajdują się pod tym samym drzewem. Alicja jest bardzo zdziwiona tym co się stało. Królowa jednak nie rozumie 
powodu zdziwienia. Alicja, więc wyjaśnia, że w jej kraju, jeżeli biegnie się szybko, to zawsze przemieszcza się do 
przodu. Królowa odpowiada, że musi to być bardzo wolny kraj. Na koniec Czerwona Królowa radzi Alicji: „(...) trzeba 
biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba 
biec co najmniej dwa razy szybciej!” (Alicja w krainie czarów. Po drugiej stronie lustra, tłum. M. Słomczyński).

Jeśli chodzi o promocje, to sieci handlowe zdecydowanie przeszły na drugą stronę lustra. Wydatki na promocje 
sukcesywnie rosną i stanowią nawet 30% wartości przychodów. Jednak wciąż większość z tych pieniędzy jest 
marnowana. Dzieje się tak z wielu powodów, które analizujemy w naszym raporcie. Prezentujemy również efek-
tywne rozwiązania. Jak pokazują najlepsze praktyki, zarządzanie promocjami powinno opierać się o dane sprze-
dażowe, zrozumienie potrzeb i zachowań konsumentów, wybór i wdrożenie właściwych technologii i odpowiednie 
zaprojektowanie procesów biznesowych. Mamy nadzieję, że raport będzie dla Państwa interesującą lekturą 
i przyniesie wiele inspirujących rozwiązań, inicjatyw i pomysłów. 

dr Maciej Kraus, Partner, Movens Capital
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1.1. Znaczenie efektywnej promocji

Badania pokazują, że realizowane przez sieci handlowe strategie promocyjne, mają dwa główne cele: regularne 
pozyskiwanie nowych konsumentów i zwiększanie sprzedaży. Pojęcie promocji często bywa mylone w branży 
z reklamą. Jednak w przeciwieństwie do realizacji akcji reklamowych, zarządzanie promocją wymaga od przedsię-
biorstwa zaangażowania i współpracy wielu działów firmy (w tym category & pricing management, akwizycji, 
promocji sprzedaży, marketingu i PR). Dodatkowo w branży handlowej pojawia się silny trend stosowania narzędzi 
promocyjnych, które pozwalają na planowanie i wdrażanie optymalnych strategii, które zapewniają efektywną reali-
zację założonych celów promocyjnych.

Badania ankietowe przedstawicieli największych podmiotów na polskim rynku detalicznym jednoznacznie pokazują, 
że dobre zrozumienie procesu zarządzania promocją oraz wdrożenie go w ramach całej firmy pozwala na zwięk-
szenie marży promocyjnej oraz efektywne dotarcie do nowych konsumentów. Bardziej efektywny staje się również 
dobór danych rynkowych i sprzedażowych, a ponadto pojawia się możliwość szybszej ewaluacji poprzednich 
działań promocyjnych, która zapewnia firmom przewagę w zakresie premii cenowych. Dzięki temu sieci zyskują 
lojalność klientów oraz budują korzystny wizerunek w zakresie konkurencyjności cenowej bez konieczności dodat-
kowych obniżek. Polskie przedsiębiorstwa w branży detalicznej muszą nieustannie się rozwijać oraz dostosowywać 
swoje podejście do zmieniających się trendów rynkowych. Według niezależnego badania POI (Promotion Optimi-
zation Institute) dotyczącego przewidywanych transformacji w branży retail w 2020 roku, firmy, które w 2019 roku 
zdecydowały się zwiększyć wydajność i efektywność, musiały skupić się przede wszystkim na takich obszarach, 
jak zarządzanie promocją i optymalizacja cenowa. Poniższa tabela przedstawia ranking obszarów i narzędzi, które 
wymagały największych usprawnień i miały największy wpływ na zwiększenie efektywności działań promocyjnych 
w latach 2018–2019.

1. Wprowadzenie
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Tabela 1. Zestawienie elementów wymagających poprawy w celu zwiększenia  
wydajności i efektywności w handlu w latach 2018-2019

OBSZAR  
PRZEPROWADZANEJ TRANSFORMACJI

RANKING NARZĘDZI WSKAZANY  
PRZEZ RESPONDENTÓW W DANYM ROKU

Optymalizacja i planowanie promocji 1 (0) 1

Optymalizacja cenowa 4 (-2) 2

Analiza przeprowadzonych  
akcji promocyjnych

3 (0) 3

Planowanie ilościowe 2 (+2) 4

Wykorzystanie spójnych linii holistycznych 
(engl. „Using Consistent Holistic Baselines,  

Elasticities, Lifts Across All Systems/
Proccesses”)

6 (-1) 5

Zarządzanie danymi sprzedażowymi 8 (-2) 6

Analityka 5 (+2) 7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Promotion Optimization Institute State of the Industry, Pam Brown Transformation 2020, 2020

1.2. Problemy sieci handlowych z wykorzystaniem promocji

Obecnie wydatki na promocje stanowią jedną z najwyższych pozycji w kosztach przedsiębiorstw handlowych 
(średnio 20%-30% przychodów ze sprzedaży). Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, 40%-60% z tych pieniędzy 
jest marnowana, ponieważ bardzo mało akcji promocyjnych przynosi założone efekty. Pomimo tych wyników, 
wydatki promocyjne są wyższe z roku na rok z powodu rosnącej konkurencji na rynku oraz coraz większej świado-
mości konsumentów w tym zakresie. Jak wynika z badania POI, aż 84% firm z branży detalicznej jest całkowicie lub 
częściowo niezadowolona z efektów realizowanych działań promocyjnych, a ponad 87% badanych uważa, że ich 
firma nie radzi sobie z zarządzaniem nowoczesnym handlem, wdrażaniem technologii cyfrowych i modelem e-com-
merce. Dane świadczą o tym, że firmy wciąż opierają swoje działania na nieefektywnych rozwiązaniach, zamiast 
wykorzystania dostępnych od dawna skutecznych narzędzii do optymalizacji promocji, takich jak zaawansowana 
analityka, kalendarz promocji, określanie poziomów cenowych i monitoring promocji. Oznacza to również, że wcze-
śniej stosowane formy promocji, które się sprawdzały (np. wielosztuki), obecnie nie są już tak samo efektywne. 
Przedsiębiorstwa, które stosują nieefektywne formy promocji, mają ograniczoną możliwość budowania opłacalnych 
strategii cenowych dla swoich marek i produktów. Ma to również swoje potwierdzenie w liczbach. Sieci, które mają 
opracowaną i wdrożoną spójną strategię cenową, uzyskują o 27% wyższą rentowność i o 18% wyższe zyski, niż firmy, 
które takich strategii nie posiadają.
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1.3. Główne powody porażek

Zrozumienie, że optymalizacja promocji w handlu jest procesem długoterminowym jest pierwszym krokiem do 
zwiększenia jej efektywności. Często w tym czasie przedsiębiorstwa napotykają problemy, które powstrzymują je 
przed wdrożeniem optymalizacji promocji w ramach struktury firmy. Główne powody porażek są następujące:

• brak oczekiwanych wyników (finansowych, organizacyjnych, IT),

• przekroczenie czasu i budżetu projektu wdrożeniowego,

• używanie błędnych i niedokładnych danych do oceny efektywności wydatków handlowych,

• brak wystarczającej analizy i zrozumienia modelu biznesowego oraz koniecznych funkcjonalności – sieć tworzy 
rozwiązanie, które nie pokrywa wszystkich potrzeb biznesowych,

• wybór złego partnera (IT/biznesowego),

• brak koordynacji części biznesowej i technologicznej.
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1.4. Ramowe zarządzanie promocjami w handlu

Budowa kompetencji zarządzania promocjami wymaga holistycznego podejścia ze strony sieci handlowej i jest 
istotną transformacją biznesową. W poniższej tabeli został przedstawiony ramowy proces podejścia do polityki 
promocyjnej z uwzględnieniem podstawowych filarów efektywności promocyjnej.

Tabela 2. Skuteczne podejście do polityki promocyjnej

OSADZENIE PROCESÓW 
STRATEGICZNYCH

POUKŁADANIE ORGANIZACJI

• Zdefiniowanie celu wdrażania promocji.

• Określenie klientów docelowych.

• Oszacowanie kosztów przeprowadzenia 
kampanii.

• Analiza konkurencyjnych strategii.

• Wdrożenie założonego planu.

• Planowanie strategiczne z dostawcami.

• Analiza efektywności strategii inwestycyjnej.

• Jasne przypisanie kompetencji promocyjnych 
do zespołu (Planowanie popytu, IT, Finanse, 
Sprzedaż, Logistyka, Zarządzanie kategorią 
i marką).

• Przypisanie zespołu wsparcia analitycznego.

• Planowanie strategiczne z kluczowymi 
dostawcami.

• Ujednolicenie celów oraz planu pracy.

PROCES CIĄGŁEJ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

• Opracowanie długoterminowego planu na kolejne efektywne kampanie promocyjne.

• Określenie słabych punktów obecnej strategii i wyznaczenie celów do jej poprawy.

• Przegląd nowych metod, które zostały zastosowane w kampanii promocyjnej i wyznaczenie działań, 
które mogłyby poprawić jej efektywność.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie doświadczenia projektowego
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2.1. Rozwój TPO w ostatnich latach oraz aktualne standardy

Polskie firmy handlowe pod naciskiem zwiększającej się liczby realizowanych promocji, rosnącej presji ze strony 
konkuencji oraz przedkładania celów marżowych nad zwiększaniem wolumenu sprzedaży, coraz częściej decydują 
się na zmiany. Dlatego widzimy rosnący trend stosowania narzędzi optymalizacyjnych w zarządzaniu promocjami. 
Pozwalają one na bardziej efektywne zarządzanie promocjami, głównie dzięki standaryzacji i automatyzacji procesów 
oraz wykorzystaniu zaawansowanej analityki do wsparcia sprzedaży. Pozwala to na lepszy dobór narzędzi promo-
cyjnych oraz wyciąganie wniosków z kampanii realizowanych w przeszłości. Dlatego, liderzy w branży coraz częściej 
decydują się na wdrażanie rozwiązań optymalizacji promocji (TPO – Trade Promotion Optimization). Wykorzystują 
do tego dedykowane systemy (TPM – Trade Promotion Management). Dzięki zastosowaniu spójnych narzędzi infor-
matycznych zbierane są dane, wykorzystywane potem przez systemy TPO w celu poprawy skuteczności i wydajności 
kolejnych kampanii. Prawdziwa optymalizacja promocji odbywa w połączeniu TPM i analizy prognostycznej, co 
umożliwia opracowywanie scenariuszy promocyjnych dla całego portfela produktów w celu realizacji założeń 
w różnych obszarach – np. zyskowności, wielkości sprzedaży i przychodów.

Stosowane narzędzia promocyjne zmieniały się równolegle z trwającą transformacją cyfrową. Według badań, ponad 
30% firm uznaje „konsekwentne korzystanie z systemów analitycznych” za najważniejszą potrzebę swoich zespołów 
sprzedażowych. Największy rozwój w branży dokonał się w takich obszarach jak:

• sprzedaż internetowa,

• analiza danych sprzedażowych,

• informatyczne systemy zarządzania promocją,

• wykorzystanie nowych mechanizmów promocyjnych i kanałów komunikacji.
 
Wiele firm wciąż inwestuje w „sprawdzone mechanizmy” – np. drukowane gazetki. Jednak w perspektywie długofa-
lowej efektywność tych mechanizmów raczej nie będzie rosła. Aby utrzymać pozycję rynkową, firmy muszą podcho-
dzić do akcji promocyjnych coraz bardziej kreatywnie i analitycznie, wyciągając wnioski z wcześniej zrealizowanych 
kampanii. W erze cyfryzacji prawie każdy konsument funkcjonuje w świecie online, dlatego obecnie najczęściej stoso-
wanymi kanałami komunikacji promocji są: digital marketing, e-mail marketing/newsletter (zamiast klasycznych 
gazetek promocyjnych) oraz marketing mobilny. Z badań wynika również, że 75% użytkowników smartfonów oczekuje 
natychmiastowych informacji podczas korzystania ze swojego urządzenia, a około 80% sieci odnotowało wzrost 
responsywności na promocje mailowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z rozbudową dostępnych narzędzi optymali-
zacji promocji, zmieniało się również podejście firm do tworzenia akcji promocyjnych. Współcześnie do akcji promo-
cyjnych wykorzystywane są zaawansowane narzędzia do planowania i analizy promocji oraz rozbudowane procesy 
kontrolingowe. Te metody pozwalają zwiększyć efektywność oraz zwrot z inwestycji w promocję.

2. Status-quo 
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2.2. Najlepsze praktyki i przyszłe trendy optymalizacji promocji

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez efektywną politykę promocyjną opiera się na generowaniu ruchu 
i dodatkowej marży, przy uwzględnieniu dynamiki zachowań klientów i otoczenia konkurencyjnego. Opisanie tej 
rzeczywistości jako VUCA Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity 
(niejednoznaczność) nie jest przesadą. Termin VUCA został wymyślony przez amerykańską armię, aby opisywać 
specyfikę rzeczywistości podczas wojny. Żołnierze mają wyznaczone cele, ale nie mogą planować długofalowo. Nie 
są w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Konieczna jest tu umiejętność wnikliwej obserwacji sytuacji i szybkiej reakcji 
na zachodzace zmiany. VUCA to świat zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Od kilku lat to 
określenie funkcjonuje również w biznesie i w obszarze rozwoju osobistego. To porównanie jest bardzo adekwatne 
do rzeczywistości promocyjnej, z którą mierzą się sieci handlowe w Polsce.

Zarządzanie promocjami podlega dynamicznym zmianom, widzimy kilka istotnych trendów, które będą się dalej 
rozwijać. Obecne technologie i praca na danych pozwalają na płynną i ciągłą realizację procesów promocyjnych 
przy uwzględnieniu następujących elementów:

1. ZROZUMIENIE, ANALIZA I WYKORZYSTANIE DANYCH HISTORYCZNYCH

Pierwszym krokiem do zrozumienia sukcesów i porażek przeprowadzanych akcji promocyjnych jest 
wykorzystanie danych historycznych. Etapem, od którego należy zacząć prace w tym zakresie, jest 
uporządkowanie danych, co ułatwi nam ich czytanie oraz zrozumienie. Następnie warto zastanowić 
się, które zmienne i ich wartości będą rzeczywiście wnosić do naszych analiz i predykcji wartość 
dodaną. W tym celu należy przesortować zbiory danych i pozbyć się tych zmiennych, które na 
dalszych etapach analiz będą dla nas bezwartościowe. Procesy data management oraz data quality 
są kluczem do przeprowadzania efektywnej analizy historycznych akcji promocjyjnych.

Kolejnym krokiem jest zastosowanie narzędzi analitycznych do przekształcenia dostepnych danych 
w wiedzę, która pozwoli nam zrozumieć, jakie błędy popełniane były w przeszłości i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Ważne jest, aby brać tu pod uwagę takie aspekty, jak wykorzystywane mecha-
nizmy promocyjne i ich skuteczność, głębokość rabatów oraz timing realizacji promocji. Zaawanso-
wana analityka pozwala również na sprawdzanie efektywności stosowanych kanałów komunikacji 
promocji oraz śledzenie działań konkurencji. Finalnie cały proces pozwala na wyciąganie kluczo-
wych informacji z danych historycznych, niedostępnych na pierwszy rzut oka.

2. PROGNOZOWANIE I TWORZENIE SCENARIUSZY „WHAT-IF”

Posiadając wyselekcjonowane i dobrze poukładane dane historyczne, sieć handlowa jest w stanie 
wyciągnąć wiele niezbędnych wniosków, które pomogą jej w stworzeniu optymalnej akcji promo-
cyjnej w przyszłości. Jednak w całym procesie najważniejsza jest predykcja, czyli forward thinking. 
W tym celu można posłużyć się nieskończoną liczbą możliwości zastosowania technik machine 
learning i algorytmów sztucznej inteligencji. Docelowo uwzględnienie kilku różnych parametrów 
pozwala na elastyczne prognozowanie efektów promocji. Dzięki temu podmiot ma możliwość 
symulacji rezultatów promocji przy uwzględnieniu efektów kanibalizacji oraz tworzenia scenariuszy 
„What-If”. Opisany proces wygląda następująco:
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• Zespół odpowiedzialny za przygotowanie promocji dobiera najbardziej istotne mechanizmy 
promocyjne, np. głębokość rabatów i timing realizacji promocji. 

• Personalizacja kryteriów do przeprowadzenia analizy pozwala następnie ocenić, które czynniki 
będą miały wpływ na marżę i sprzedaż określonego produktu, całej linii produktowej, a nawet 
kategorii.

• Narzędzie w postaci kalkulatora optymalizacji promocji pozwala na nieograniczanie wyliczeń 
wyłącznie do jednego produktu. Ostatecznie można zobaczyć szeroki obraz wpływu przeprowa-
dzanej promocji dla całego asortymentu, uwzględniając efekty kanibaliacji.

Dla firm handlowych ważny jest wybór właściwego dostawcy narzędzia predykcyjnego, które 
pozwoli na przeprowadzanie trafnych prognoz. W konsekwencji cały proces jest skrócony do 
minimum, a przewidywane efekty działań promocyjnych możemy poznać jeszcze przed wdroże-
niem strategii w życie.

3. BĄDŹ KROK PRZED KONKURENCJĄ

Do prawidłowego obliczenia marży należy zapewnić odpowiednią dostępność produktów 
w sklepach. W tym celu niezbędna jest umiejętność zmapowania obecnych procesów logistycznych 
i integracji logistyki przy planowaniu i egzekucji działań promocyjnych. W tym zakresie istotne jest 
przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ilości towaru w wybranych lokalizacjach, poprzez 
przeprowadzenie trafnych prognoz. Są dwa rodzaje najgorszych promocji – gdy nie mamy wystar-
czającej ilości produktu w promocji do sprzedaży i gdy tego produktu jest za dużo. 
W kontekście procesów logistycznych należy również zdefiniować wszystkie zależności i wziąć pod 
uwagę wszystkie zmienne i uwarunkowania charakterystyczne dla danej kategorii. Przykładowo 
w branży kosmetycznej są to: przepisy pożarowe, dostępność floty oraz znajomość co i w jaki sposób 
można przewozić. Gdy wszystkie potrzebne zamienne zostaną zdefiniowane, mamy podstawę do 
zastosowania narzędzia decyzyjnego, które pozwoli na odpowiednie zaplanowanie zatowarowania 
sklepów. W rezultacie mamy narzędzia pozwalające na optymalizację promocji w oparciu o procesy 
logistyczne.

4. ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Sieci handlowe są zmuszone do zacieśniania współpracy z dostawcami w celu synchronizacji działań 
promocyjnych. Szczególnie jest to ważne dla kategorii, w których istotnym elementem są budżety 
trade marketingowe producentów. Ostatecznie chodzi o to, żeby połączyć siły promocji producenta 
i dystrubutora, a nie działać na swoją niekorzyść. Łącząc działania optymalizacji promocji, można je 
również zsynchronizować z działaniami producentów i dostawców FMCG. Możliwe jest na przykład 
wspólne planowanie w oparciu o prognozy i wnioski płynące prosto z analizowanych danych. 
Najbardziej innowacyjne rozwiązania w kontekście współpracy z dostawcami opierają się na 
tworzeniu wspólnych ekosystemów, których cała działalność oparta jest na optymalizacji zatowaro-
wania i najlepszym zainwestowaniu budżetów promocyjnych. Wówczas dostawcy na bieżąco infor-
mowani są co i gdzie jest potrzebne do dostarczenia i jak wygląda efektywność promocji w czasie 
rzeczywistym. 
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2.3. Mity dotyczące optymalizacji promocji w handlu

Na rynku istnieje wiele mitów i niesprawdzonych informacji dotyczących stosowania promocji oraz strategii 
cenowych. Przez to wielu przedstawicieli branży handlowej podchodzi z rezerwą do wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań i nie widzi przyszłych koryści z ich wykorzystania. Jednak dziś konieczna jest zdolność organizacji do 
podejmowania decyzji w oparciu o dane i wiedzę oraz umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość. 

Tabela 3. Mity i fakty na temat optymalizacji promocji i strategii cenowych

MITY DOTYCZĄCE TPO FAKT NA TEMAT TPO

„Nasze aktualne podejście jest OK 
i będzie się sprawdzać w przeciągu 

następnych kilku lat”.

Podejście przedsiębiorstwa do strategii cenowych 
powinno być na bieżąco dostosowywane do zmieniają-
cych się trendów rynkowych. Prawidłowo przeprowadzona 
ewaluacja akcji promocyjnej za każdym razem wskazuje 
firmie elementy, które można poprawić.

„Procesu TPO nie da się 
wystandaryzować”.

Prawdą jest, że optymalizacja promocji oraz zgranie 
poszczególnych działów jest trudne i wymaga doświad-
czenia. Jednak dzięki wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi proces ten staje się systemowo zorganizowany. 
Jedyną zmienną są wyciągane wnioski, które wynikają 
z danych i zależą od trendów oraz sezonowości.

„TPO jest odległą wizją. Nie ma sensu 
się tym zajmować, dopóki  

nie będzie na rynku bardziej 
zaawansowanych rozwiązań”.

Większość liderów branży detalicznej na co dzień korzysta 
z narzędzi do optymalizacji promocji. Obecnie stały się 
one niezbędnym elementem efektywnej działalności 
operacyjnej. Kwestią czasu jest wprowadzenie podobnych 
rozwiązań na mocno konkurencyjny polski rynek deta-
liczny. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi pozwoli 
firmom wyróżnić się na tle innych graczy, między innymi 
efektywnością wdrażanych strategii promocyjnych.

„Wdrożenie nowego podejścia 
będzie kosztować dużo czasu  

i pieniędzy, a nigdy się nie zwróci”.

Wydatki firm na działania promocyjne, stanowią równo-
wartość około 20-30% przychodów generowanych ze 
sprzedaży. W większości przypadków te pieniądze są 
marnowane, poprzez realizację nieefektywnych kampanii 
promocyjnych. Z drugiej strony, firmy, które stosują narzę-
dzia optymalizacji promocji, oszczędzają dzięki temu czas 
i pieniądze. Ponad 80% przedstawicieli branży twierdzi, że 
innowacyjne technologie promocyjne przynoszą im 
wymierne zyski.
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„Nasz zespół (zakupy, zarządzanie 
kategorią, finanse, itd.) stwierdzi,  

że jest to zbyt skomplikowane  
i nie widzą wartości dodanej 

w optymalizacji promocji”.

Zespół, który decyduje się na narzędzie do optymalizacji 
promocji nie pozostaje z nim sam. Otrzymuje wsparcie od 
firmy, od której nabył dany system. Doświadczenie poka-
zuje, że z każdej przeprowadzonej akcji, odnotowywany 
jest kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w  porów-
naniu do klasycznych metod promocji.

„Na efektywność TPO wpływa tyle 
czynników, że nie da się wyciągnąć 

miarodajnych wniosków”.

Korzystając z odpowiednich narzędzi informatycznych do 
optymalizacji promocji, w łatwy sposób można poddawać 
analizie złożone strategie promocyjne. Posiadając zesta-
wione wyłącznie najważniejsze informacje, można szybko 
wyciągać wnioski z trwającej kampanii.

„My tworzymy produkt,  
a rynek ustala cenę”.

Każdemu klientowi można przypisać inny profil zakupowy, 
a co za tym idzie inne potrzeby. Dzięki analizie danych 
i wykorzystaniu optymalizacji cenowej możemy tworzyć 
modele cenowe odpowiadające każdej grupie potrzeb 
naszych klientów.

Źródło: Opracowanie własne.
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2.4. Najczęstsze błędy przy wdrażaniu TPO i jak się ich ustrzec

Wiele polskich firm, mimo zastosowania narzędzi do optymalizacji promocji, odnosi straty z przeprowadzanych 
kampanii. Poniższa tabela ilustruje najczęściej popełniane błędy w tej dziedzinie oraz sposoby ich uniknięcia.

Tabela 4. Błędy popełniane przy wdrażaniu optymalizacji promocji

POPEŁNIANE BŁĘDY  
PRZY WDRAŻANIU TPO

SPOSOBY NA UNIKNIĘCIE  
MOŻLIWYCH BŁĘDÓW

Rozpoczęcie akcji promocyjnej 
w złym momencie

Najbardziej efektywnym sposobem organizacji akcji promocyjnej 
jest synchronizacja kalendarza promocyjnego firmy z działaniami 
producentów lub wydarzeniami sezonowymi. W pierwszym przy-
padku ustalając moment startu kampanii, powinniśmy bazować na 
wskaźnikach KPI oraz kalendarzu promocji, a w drugim organizować 
wydarzenia w czasie popularnych okresów w roku kalendarzowym. 
We wszystkim pomagają dane. 

Zły dobór długości  
czasu trwania promocji

Ustalenie najlepszego okresu na rozpoczęcie kampanii promocyjnej 
jest kluczową decyzją w kontekście jej przyszłej efektywności. Nie ma 
nic gorszego niż promocja, która nie sprzedaje się tygodniami. 
Z drugiej strony ograniczenie czasowe promocji wykorzystuje 
psychologiczny efekt ograniczoności (scarcity) i potęguje atrakcyj-
ność promocji.

Brak personalizacji  
akcji promocyjnych

Personalizacja ma na celu stworzenie dedykowanych promocji 
odpowiadających na indywidualne potrzeby konkretnego klienta. 
Dzięki dostępności nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest 
to możliwe. 

Dobieranie błędnych  
lub przeterminowanych 

wskaźników KPI

Kluczową czynnością do przeprowadzenia efektywnej kampanii 
promocyjnej jest analiza bieżących i historycznych danych. Konkretne 
KPI powinny być odpowiedzią na założone cele promocji. What you 
measure is what you get (czyt. Dostajesz to, co mierzysz).

Źródło: Opracowanie własne
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2.5. Dostępne rozwiązania

Obecnie przedsiębiorstwa mają możliwość dostępu do wielu narzędzi do optymalizacji promocji. Jednak tylko 
niektóre z nich mają realny wpływ na zwiększanie skuteczności strategii cenowych oraz wzrost sprzedaży. W tabeli 
poniżej przedstawione zostały technologie, które są przyszłością nowoczesnych systemów promocyjnych.

Tabela 5. Rozwiązania wspierające optymalizację promocji

REWOLUCYJNE NARZĘDZIA  
DO OPTYMALIZACJI PROMOCJI W HANDLU

NAZWA  
TECHNOLOGII

OPIS ZASTOSOWANIA

Sztuczna  
Inteligencja 

(AI)

Technologia ta przede wszystkim pozwala na automatyzację i przyspieszenie procesu 
decyzyjnego, co w konsekwencji wpływa na redukcję kosztów pracy oraz przesunięcie 
większej liczby pracowników do bardziej strategicznych zadań. Jak wynika z badania 
instytutu POI, w 2020 roku 15% firm detalicznych będzie pracować nad włączeniem 
sztucznej inteligencji do realizacji zadań handlowych. Przewiduje się, że w ciągu roku 
ta liczba wzrośnie o kolejne 5%. Do realizacji promocji wykorzystuje się również czat 
boty zasilane przez AI, które w założeniu mają obsługiwać 85% klientów do końca 2020 
roku. Firma Deloitte przeprowadziła również badanie wśród 1 100 firm handlowych 
i 82% z nich stwierdziło pozytywny zwrot z inwestycji w tę technologię.

E-commerce

Obecnie w branży detalicznej przewiduje się rosnący trend przesunięcia sprzedaży do 
świata online. Z badań wynika, że 91% firm detalicznych pracuje nad rozwojem tech-
nologii e-commerce, a 9% z nich nie miało do czynienia z takimi rozwiązaniami. Wpro-
wadzony zakaz handlu w niedziele spowodował, że handel internetowy w Polsce 
wzrasta średnio o 15-20% rocznie. E-konsumenci najchętniej kupują przedmioty ofero-
wane przez sklepy z ubraniami (15,8% udziału w e-handlu w tym segmencie w skali 
tygodnia). Kolejne miejsca zajmują drogerie (15,7%), sklepy sportowe (15,4%) oraz 
sklepy handlujące meblami (14,9%). Główną zaletą e-commerce jest to, że pozwala 
przedsiębiorcom uzyskać dostęp do rynków całego świata, przy minimalnym koszcie.

Blockchain

Technologia Blockchain zapewnia przejrzystość produkcji poprzez śledzenie danych 
historycznych na temat pochodzenia produktu i jego podróży do konsumenta. Daje 
ona również nowe możliwości sprzedawcom detalicznym, producentom oraz inwe-
storom, w postaci lokalizowania, śledzenia i analizowania produktu w całym cyklu. 
Zdobywane dzięki temu dane, służą do optymalizacji procesów marketingowych. Przy-
kład amerykańskiej firmy ECOINMERCE pokazuje, że dzięki technologii blockchain 
można obniżyć opłaty transakcyjne nawet o 95%, co pozwala zmniejszyć ceny 
produktów nawet o 60%.
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Big Data

Efektywne narzędzia do optymalizacji promocji w  handlu są zawsze wyposażone 
w technologię Big Data w celu uzyskania rzeczywistych danych biznesowych. Dzięki 
integracji TPO z systemami do analizy danych oraz pozyskiwaniu ogromnej ilości 
zmiennych z rynku przedsiębiorstwa mogą w łatwy sposób określać optymalne i realne 
do zrealizowania cele kampanii promocyjnych. Według badań przeprowadzonych 
przez Forbes, Starbucks osiągnął około 26% wzrost swoich przychodów dzięki inwe-
stycji w technologię Big Data, przez okres trzech lat (2016-2019).

Modele 
optymalizacji 

cen

Pozwalają przedsiębiorstwom na obliczanie zmiany popytu przy różnych poziomach 
cen. Dzięki temu, z zestawienia poziomu kosztów oraz zapasów możemy wygenerować 
cenę przynoszącą zyski. Technologia może również służyć do modelowania zachowań 
klientów, przy różnych poziomach cen. Pozwala to na prognozowanie popytu oraz 
optymalizację strategii promocyjnych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pam Brown, „Transformation 2020”, POI, 2019/20.

Możliwość pozyskiwania danych oraz ich analiza jest kluczem do poprawy efektywności i lepszego podejmowania 
decyzji przy tworzeniu strategii promocyjnych. Wiadomo również, że aby promocje handlowe były skuteczne, muszą 
działać na rzecz producenta oraz detalisty. Dlatego tak ważna będzie technologia blockchain w najbliższych latach, 
ponieważ ułatwia zarządzanie danymi handlowymi w promocji w przypadku dostosowania prognozowanego 
popytu oraz uproszenia poboru przychodów. Szacuje sie, że dzięki wykorzystaniu rozwiązania typu blockchain do 
promocji, firmy handlowe zwiększają wydajność prowadzonych działań oraz średnio o 50-60% poprawiają marżo-
wość prowadzonych kampanii. Procesy TPM skoordynowane z technologią blockchain pozwalają detalistom 
również na zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z zarządzaniem odliczeniami nawet o 30-40%.
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Pandemia koronawirusa i związany z nią nakaz ograniczenia kontaktów społecznych sprawiły, że wiele działań 
promocyjnych przeniosło się ze świata rzeczywistego do przestrzeni wirtualnej. Stanowi to szansę dla branży 
handlowej, gdyż analiza zachowań klientów w oparciu o cyfrowy ślad, który zostawiają, ułatwia tworzenie nowych 
usług, przygotowanie dopasowanej oferty do bieżących potrzeb konsumenta, a w efekcie zwiększa ich lojalność 
względem marki. Z drugiej strony nasila się konkurencja. Budżety wielu firm na działania offline zostały przeniesione 
do sfery cyfrowej, gdzie toczy się walka o klienta. Ważnym elementem tych działań są promocje. Te z firm, które będą 
skutecznie nimi zarządzać, wykorzystując narzędzia IT, takie jak systemy analityczne, mają większą szansę, aby wyjść 
z tego boju zwycięsko.

Badanie zrealizowane przez Movens Capital we wspólpracy z SAS pozwoliło przeanalizować obecne i przyszłe 
trendy w zarządzaniu promocjami w branży detalicznej w Polsce. Wyniki pokazują obecne podejście do zarządzania 
promocjami w polskich sieciach detalicznych. Obrazują one również największe wyzwania w tworzeniu kampanii 
promocyjnych oraz cele stawiane przed promocjami jako narzędziem realizacji strategii. Dowiedzieliśmy się również, 
które narzędzia promocyjne są obecnie wykorzystywane w handlu i jak kształtuje się ich przyszłość na polskim rynku. 
Badania pokazują, że 91% specjalistów z branży jest przekonanych, że inwestowanie w takie rozwiązania ma znaczący 
wpływ na przychody firmy.

W zrealizowanym badaniu, którego wyniki przedstawione zostały w poniższych rozdziałach, wzięło udział 66 przed-
stawicieli sieci handlowych. Były to osoby reprezentujące branże: 

• odzieżową, 

• spożywczą, 

• technologiczną, 

• drogeryjną, 

• farmaceutyczną, 

• artykułów meblarskich i budowlanych, 

• optyczną, 

• zabawkową. 

 

3. Polska – wyniki badania 
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W badaniu brały udział osoby zaangażowane w zarządzanie promocjami. Najczęściej byli to: 

• specjaliści ds. marketingu, 

• menagerowie kategorii, 

• analitycy,

• członkowie zarządów. 

  
Dzięki takiej różnorodności osób, wyniki badania pokazują szeroki obraz rynku detalicznego, jego obecny stan oraz 
trendy, które będą się na nim kształtować w przyszłości.

3.1. Realia promocyjne w handlu w Polsce

Wykres 1. Jaki udział przedsiębiorstw w branży handlowej stosuje narzędzia 
optymalizacji promocji?

Źródło: Opracowanie własne

Pierwszy wykres przedstawia udział firm, które deklarują stosowanie narzędzi do optymalizacji promocji. Aż 42% 
firm nie wykorzystuje możliwości, które oferują narzędzia optymalizacji. Świadczy to o dużym potencjale rozwoju 
promocji w branży detalicznej poprzez wdrażanie zaawansowanych narzędzi w przyszłości.

Kolejne pytanie dotyczyło podejścia do planowania i realizacji działań promocyjnych. Respondentom przedsta-
wiona została lista stwierdzeń do oceny.

stosuje

nie stosuje

58%

42%
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Tabela 6. Procentowy udział respondentów, którzy uznali dane stwierdzenie,  
za najważniejsze (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Podczas ustalania strategii promocyjnych kierujemy się  
trendami obecnymi na rynku sprzedaży detalicznej

55%

Moja firma potrafi oszacować koszt działań operacyjnych 48%

Efektywność działań promocyjnych w dużej mierze zależy  
od równoczesnych działań konkurencji

47%

Działania promocyjne dostosowywane są do sytuacji gospodarczych 
w danym kraju lub regionie

39%

Każde działanie promocyjne jest rozliczane post factum  
i znamy jego efekty

32%

Prace nad działaniami promocyjnymi są w dużym stopniu 
prowadzone bez użycia narzędzi optymalizacji  

oraz programów komputerowych
32%

Efektywność działań promocyjnych w dużej mierze zależy  
od jasno zdefiniowanego procesu

32%

Korzyści z podejmowanych działań są wyższe niż koszty 30%

Efektywność działań promocyjnych prowadzonych przez moją firmę 
oceniam jako wysoką

23%

Posiadamy narzędzia, które pozwalają nam oszacować efekty 
planowanych działań promocyjnych

15%

Posiadamy narzędzia, które ułatwiają nam dobór  
mechanizmów promocyjnych

14%

Posiadamy narzędzia wpierające procesy optymalizacji promocji 14%

Stosowane rozwiązania informatyczne pozwalają nam  
na wdrażanie promocji automatycznie

12%

Posiadamy narzędzia ułatwiające dobór produktów do promocji. 12%

Źródło: Opracowanie własne
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Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że wyłącznie znikomy odsetek respondentów posiada i stosuje rozwiązania infor-
matyczne do automatyzacji działań promocyjnych. Pokazuje to, że większość polskich detalistów organizuje akcje 
promocyjne wykorzystując standardowe (czytaj stare) metody. Z badania wynika również, że 49% polskich przed-
siębiorstw handlowych stosuje do tego celu własne dedykowane systemy informatyczne oraz 13% wspomaga się 
programem Excel. Porównując uzyskane dane możemy stwierdzić, że obydwa rozwiązania nie spełniają oczekiwań 
i nie dają możliwości wykorzystania podstawowych narzędzi organizacji promocji. Specjaliści w branży handlowej 
potrzebują nowoczesnych systemów optymalizacji promocji, jednak w większości przypadków są zaopatrywani 
przez przedsiębiorstwa w niefunkcjonalne i mało efektywne narzędzia.

Jakich funkcjonalności optymalizacji promocji obecnie brakuje?

Wykres 2. Narzędzia optymalizacji promocji, które byłyby najbardziej przydatne 
(liczba odpowiedzi respondentów)

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe odpowiedzi potwierdzają, że największy potencjał w kontekście realizacji promocji jest w rozliczaniu 
działań promocyjnych oraz wykorzystaniu zaawansowanej analityki predykcyjnej.

Rozliczanie działań promocyjnych

Zaawansowana analityka predyktywna

Wskaźniki KPI

Workflows

Scenariusze

Forecasting

Budżety promocyjne

Definiowanie aktywności promocyjnych

Wytyczne promocji

Kalendarz promocji i integracja z Focus

28

27

25

23

23

20

19

16

13

10
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3.2. Podejście do organizacji, procesów i narzędzi w tworzeniu promocji 

W poprzednim rozdziale definiowane zostały obecne trendy na polskim rynku w kontekście rozwiązań optymalizacji 
promocji. W tej części omówiony zostanie temat podejścia firm do zarządzania i organizacji działań 
promocyjnych.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały główne cele przeprowadzanych działań promocyjnych. Respondenci 
mogli wybrać z poniższej wymienionych twierdzeń te, którymi kierują się podczas realizacji promocji handlowych.

Wykres 3. Główne cele przeprowadzanych działań promocyjnych w polskich firmach 
(liczba odpowiedzi respondentów)

Źródło: Opracowanie własne

Cele realizacji promocji w większości przypadków zależą od branży, produktów oraz profilu konsumentów firmy. 
Jednak z danych wynika, że respondenci w większości przypadków byli jednoznaczni i wskazali jako dwa główne 
cele przeprowadzania nowych kampanii promocyjnych „Przyciąganie nowych klientów” oraz „Wzrost obrotów”.

Przyciąganie nowych klientów

Wzrost obrotu

Wzrost sprzedaży promowanych produktów

Zwiększenie wartości koszyka

Tworzenie korzystnego wizerunku cenowego

Wzrost masy marży

Wyprzedaż produktów (np. z krótką datą)

Lokalizacja obecnych klientów

Zwiększenie świadomości klientów 
o dostępności danych towarów

Inna odpowiedź

47

44

38

35

33

32

21

16

16

9
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Zapytaliśmy również o to, które elementy przygotowania promocji są najbardziej problematyczne i poświęcają im 
najwięcej czasu. 

Wykres 4. Działania promocyjne, na które polscy detaliści poświęcają najwięcej czasu 
podczas przygotowania do kampanii promocyjnej (liczba odpowiedzi respondentów*)

* Każdy respondent mógł wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Wniosek jest jasny. Większość najbardziej czasochłonnych działań można zautomatyzować. 

Dobór produktów do promocji

Negocjacje handlowe

Przygotowanie harmonogramu promocyjnego

Określenie optymalnego mechanizmu promocyjnego oraz cen
 

Przygotowanie komunikacji

Ocena efektywności przeprowadzanych działań 

Określenie budżetu

35

32

31

29

26

22

19
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Następnie zbadana została częstotliwość wykonywania kampanii promocyjnych.

Wykres 5. Z jaką częstotliwością przygotowywane są akcje promocyjne w polskich  
przedsiębiorstwach handlowych? (procentowy udział odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne

Z danych wynika, że większość firm handlowych w Polsce realizuje swoje akcje promocyjne raz w tygodniu lub raz 
w miesiącu. Najrzadziej kampanie realizuje się z częstotliwością raz do roku. Warto zaznaczyć, że to jak często orga-
nizowane są akcje promocyjne zależy od specyfiki danej branży.

Raz w tygodniu

Raz na dwa tygodnie

Raz na miesiąc

Raz na dwa miesiące
 

Raz na rok

Inna odpowiedź

33%

14%

35%

10%

2%

6%
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Tabela poniżej przedstawia kanały komunikacji działań promocyjnych i częstotliwość ich wykorzystania. 

Tabela 7. Macierz najczęściej wykorzystywanego kanału promocji w przypadku 
organizacji akcji promocyjnych w różnych częstotliwościach

WYBRANY KANAŁ 
KOMUNIKACJI

DANY KANAŁ 
PROMOCYJNY 
NAJCZĘŚCIEJ 

WYKORZYSTYWANY JEST 
PODCZAS ORGANIZACJI 

PROMOCJI

WYKORZYSTANIE  
DANEGO KANAŁU 
PROMOCYJNEGO 

W DANEJ 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

ORGANIZACJI PROMOCJI 
(%)

Dodawanie produktów 
do porównywarek 

cenowych
…raz na 2 tygodnie 22%

Media Społecznościowe …raz w tygodniu 67%

Reklama outdoorowa …raz na miesiąc 62%

Marketing bezpośredni …raz na dwa miesiące 67%

E–mail marketing …raz w tygodniu 57%

Pozycjonowanie  
i Google AdWords

…raz na dwa miesiące 83%

Sprzedaż poprzez  
aukcje internetowe

…raz na 2 tygodnie 11%

Sprzedaż osobista …raz na 2 tygodnie 33%

Źródło: Opracowanie własne

Z danych wynika, że wybrane kanały komunikacji promocji najczęściej były wykorzystywane podczas realizacji 
kampanii z częstotliwością raz na dwa tygodnie, a najmniej, kiedy była przygotowywana raz na dwa miesiące lub 
rok. Największą zgodność widzimy w przypadku wykorzystania pozycjonowania i Google AdWords. 83% firm wyko-
rzystujących dany kanał, organizowała promocje raz na dwa miesiące. 
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W ostatnim czasie w wielu firmach z branży handlowej zmieniło się podejście do promocji w związku z pandemią 
koronawirusa. Wśród konsumentów wykreowały się nowe trendy, które również miały wpływ na realizację akcji 
promocyjnych. Poniższe wykresy przedstawiają zestawienie kanałów komunikacji promocji, których użycie przez 
firmy handlowe wzrosło oraz zmalało w czasie pandemii.

Wykres 6. Porównanie trendu wzrostowego częstotliwości stosowania danych kanałów 
promocji na co dzień vs w czasie pandemii (liczba odpowiedzi respondentów)

* (%) – procentowy wzrost użycia danego kanału promocyjnego podczas pandemii Covid-19

Źródło: Opracowanie własne

Sprzedaż poprzez aukcje internetowe (133%*)

Dodawanie produktów do porównywarek cenowych (58%)

Media Społecznościowe (25%)

E-mail marketing (4%)

7
3

19
12

44
35

24
23

Czas pandemii

Czas przed pandemią



26

Wykres 7. Porównanie trendu spadkowego częstotliwości stosowania danych kanałów 
promocji na co dzień vs w czasie pandemii (liczba odpowiedzi respondentów)

* (%) – procentowy spadek użycia danego kanału promocyjnego podczas pandemii Covid-19

Źródło: Opracowanie własne

Sprzedaż osobista (-87%*)

Reklama outdoorowa (-81%)

Marketing bezpośredni (-56%)

Pozycjonowanie i Google AdWords (-11%)

1%
8%

6%
31%

7%
16%

24%
27%

Czas pandemii

Czas przed pandemią
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Największe wzrosty zastosowania w czasie pandemii miały media społecznościowe, sprzedaż poprzez aukcje inter-
netowe oraz dodawanie produktów do porównywarek cenowych. Z drugiej strony znaczenie niektórych kanałów 
zmalało w czasie pandemii. Najmniej przydatna w tym trudnym czasie była sprzedaż osobista, reklama outdoorowa 
oraz marketing bezpośredni.

Kampanie promocyjne realizowane są przez osoby z różnych działów firm. Wszystko oczywiście zależy od umiejsco-
wienia kompetencji zarządzania promocjami w danej organizacji. Widzimy, że proces zarządzania promocjami oraz 
umiejscowienie kompetencji dotyczących promocji jest bardzo indywidualny dla każdej firmy. Nie ma jednego 
standardu.

Zapytaliśmy, ile osób jest zaangażowanych w proces zarządzania promocjami. 

Wykres 8. Ile osób zaangażowanych jest w kampanie promocyjne w polskich  
przedsiębiorstwach handlowych? (procentowy udział odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych danych, największy udział stanowią zespoły składające się z 10-20 osób. W ponad ½ 
firm jest to więcej niż 5 osób. Zaangażowanie tylu osób można zoptymalizować wykorzystując system (narzędzie) 
wspierające zarządzanie promocjami. W przeciwnym wypadku proces jest manualny, czasochłonny i 
nieefektywny.

1-2 osoby

2-5 osób

5-10 osób

10-20 osób

Inna odpowiedź

7%

27%

17%

32%

17%
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Następny wykres zilustruje które działy są najczęściej wykorzystywane do działań promocyjnych w polskich firmach.

Wykres 9. Najczęściej angażowane działy polskich firm handlowych w kampanie 
promocyjne (liczba odpowiedzi respondentów*)

* Każdy respondent mógł wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Z wykresu powyżej wynika, że w Polsce do działań promocyjnych najczęściej angażowane są trzy główne działy: 
marketing, category management oraz zakupy. Jest to zrozumiałe, ponieważ dane grupy na co dzień zajmują się 
zadaniami związanymi z organizacją promocji. Z drugiej strony najmniej angażującymi się w akcje promocyjne są 
działy IT oraz prawny. Zaskakujące jest to, że w polskich firmach organizujących promocje, tak mały udział stanowi 
dział IT, skoro większość firm deklaruje, że korzysta z wewnętrznych systemów do optymalizacji i zarządzania 
promocją.

Marketing

Category management

Zakupy

Dział pricingu / revenue management

Controlling

Logistyka

Business Development

Finanse

Prawny

IT

52

44

39

26

22

16

15

12

8

5
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Bardzo ważne w przygotowaniu skutecznej kampanii promocyjnej jest wcześniejsze przygotowanie procesu, osób 
oraz przypisanie odpowiedzialności. Bez wykorzystania odpowiednich narzędzi, analiza danych rynkowych, ewalu-
acja poprzednich akcji promocyjnych oraz przygotowanie strategii cenowej, zajmują bardzo dużo czasu. Wykres 
przedstawiony poniżej, pokazuje, z jakim wyprzedzeniem czasowym planuje się akcje promocyjne. 

Wykres 10. Z jakim wyprzedzeniem w polskich przedsiębiorstwach handlowych 
planowane są akcje promocyjne? (liczba odpowiedzi respondentów)

Źródło: Opracowanie własne

Z danych wynika, że zdecydowana większość firm w Polsce planuje organizacje akcji promocyjnych z wyprzedze-
niem 5-10 tygodniowym oraz 2-5 tygodniowym. Pozostałe odpowiedzi rozłożyły się równomiernie. Świadczy to 
o tym, że w polskie firmy posiadają opracowane wcześniej procesy promocyjne, które wykorzystywane są w kolej-
nych kampaniach. Tak krótki czas opracowania promocji może świadczyć o tym, że nie przykłada się większej wagi 
do wnikliwej analizy danych rynkowych oraz ewaluacji wcześniej realizowanych kampanii. Może być to wynikiem 
braku zaangażowania systemów oraz narzędzi optymalizacji promocji. Jedynie w przypadku, gdy wdrożony zostałby 
znaczny zespół lub właściwe narzędzie analityczne, możliwe byłoby zrealizowanie efektywnej promocji w krótkim 
okresie czasu.

1-2 tygodnie

2-5 tygodni

5-10 tygodni

10-20 tygodni

20-50 tygodni

Inna odpowiedż

4

16

21

6

8

4



30

3.3. Przyszłość – jak polskie sieci handlowe będą zarządzać promocjami  
         w przyszłości?

W dziedzinie zarządzania optymalizacją promocji na świecie kształtują się nowe trendy, a wraz z nimi innowacyjne 
rozwiązania. Procesy, które wcześniej były realizowane manualnie i przez wiele osób, można obecnie częściowo lub 
w pełni zautomatyzować. Rozdział ten ma na celu zdefiniowanie podejścia polskich firm handlowych do narzędzi 
optymalizacji promocji. Warto również dodać, że wyniki dotyczące przyszłości branży należy traktować z pewną dozą 
niepewności. Często osoby, które pracują operacyjnie przy procesie zarządzania promocjami, nie są zaangażowane 
w ewentualny proces wdrażania nowych rozwiązań i nie mają wiedzy o planowanych zmianach. 

Wykres 11. Narzędzia optymalizacji promocji, które polskie przedsiębiorstwa handlowe 
rozważają wdrożyć w przyszłości (pytanie otwarte, procentowy udział odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne

Na razie myślimy

Work flow

ActiveCampaign

Qlik

Budujemy własne narzędzie

Big Data

46%

18%

9%

9%

9%

9%
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Tabela poniżej prezentuje najbardziej pożądane funkcjonalności w nowych rozwiązaniach.

Tabela 8. Deklarowana potrzeba użycia danej funkcjonalności optymalizacji promocji 
przez firmy decydujące się na wprowadzanie nowych rozwiązań

NARZĘDZIE  
OPTYMALIZACJI PROMOCJI

DEKLAROWANA POTRZEBA 
WDRAŻANIA ROZLICZANIA  
DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Zaawansowana analityka predykcyjna 30%

Budżety promocyjne 30%

Scenariusze 30%

Rozliczanie działań promocyjnych 20%

Wytyczne promocji 20%

Workflows 20%

Definiowanie aktywności promocyjnych 0%

* Zawarte w tabeli odpowiedzi dotyczą wyłącznie respondentów, którzy zamierzają wdrożyć 
  narzędzia optymalizacji promocji

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 12. W jakiej perspektywie czasowej przedsiębiorstwa handlowe planują  
wdrożenie narzędzi optymalizacji promocji?

* Zawarte w tabeli odpowiedzi dotyczą wyłącznie respondentów, którzy zamierzają wdrożyć  
  narzędzia optymalizacji promocji

Źródło: Opracowanie własne

Do 3 miesięcy

Do 6 miesięcy

Do 12 miesięcy

Więcej niż 24 miesiące

Inna odpowiedź

26%

8%

7%

11%

48%
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W przypadku, kiedy detaliści w Polsce rozważają wprowadzenie narzędzi optymalizacji promocji, jest to najczęściej 
okres najkrótszy z możliwych, czyli do 3 miesięcy. Może to być spowodowane faktem, że osoby zaangażowane 
operacyjnie w proces zarządzania promocjami dowiadują się o inicjatywie wdrożenia nowego rozwiązania na 
ostatnim etapie procesu.

3.4. Podsumowanie badania

W celu podsumowania wcześniejszych wyników badania sporządzone zostały tabele przedstawiające różne zależ-
ności kształtujące się w branży handlowej. Pierwsza z nich dotyczy wpływu charakterystyki danej branży na to, czy 
firmy decydują się na wdrażanie optymalizacji promocji.

Tabela 9. Macierz zależności stosowania narzędzi optymalizacji promocji dla danej 
branży handlowej (% udział wykorzystania narzędzi promocyjnych)

CZY W DANEJ BRANŻY  
STOSOWANE SĄ NARZĘDZIA  
OPTYMALIZACJI PROMOCJI?

PODZIAŁ NA ODPOWIEDNIE BRANŻE 
RESPONDENTÓW BADANIA

TAK NIE

Fashion 60% 40%

Food 70% 30%

RTV AGD 43% 57%

Drogerie 50% 50%

Apteki 60% 40%

Meble i art. budowlane 75% 25%

Zabawki 67% 33%

Źródło: Opracowanie własne



34

Kolejnym podsumowaniem sytuacji w branży handlowej w Polsce, jest macierz, która ilustruje cele przeprowadzania 
kampanii promocyjnych firm, w zależności od branży, w której działają.

Tabela 10. Macierz celów realizacji kampanii promocyjnych w zależności od danej 
branży handlowej
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W
K

I

Zwiększenie świadomości 
klientów o dostępności 

danych towarów

Wzrost sprzedaży 
promowanych produktów

X X X

Wyprzedaż produktów  
(np. z krótką datą)

X

Wzrost obrotu X X X X X

Zwiększenie  
wartości koszyka

X

Przyciąganie  
nowych klientów

X X X X X

Lokalizacja  
obecnych klientów

Tworzenie korzystnego 
wizerunku cenowego

X X

Wzrost masy marży X X X

Źródło: Opracowanie własne
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Na koniec prezentujemy wybrane cytaty i odpowiedzi otwarte.

Tabela 11. Problemy podczas realizacji akcji promocyjnych oraz potencjalne 
rozwiązania, deklarowane przez przedstawicieli polskiej branży detalicznej
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17%

„Każda marka wprowadzana na 
rynek jest odmienna od innych, co 
oznacza, że nie w każdym przy-
padku sprawdzają się te same 
mechanizmy promocyjne.”

„Komunikacja wizualna na poziomie 
sklepów; sampling; analiza cen 
rynkowych; narzędzie przekładające 
jakość działań promocyjnych na 
wiarygodne dane; oprogramowanie 
automatyzujące narzędzia promo-
cyjne; badanie nawyków konsu-
mentów; automatyczny pricing 
danych kategorii produktowych.”

D
o

b
ó

r p
ro

d
uktó

w
  

d
o

 p
ro

m
o

cji

15%

„W przypadku przygotowywania 
gazetek promocyjnych z  dużym 
wyprzedzeniem mamy trudności 
z określeniem ceny i dostępności 
produktów świeżych, szczególnie 
na przełomie poszczególnych 
sezonów.”

„Tworzenie ofert w większości pod 
kanały online; analiza własnych oraz 
konkurencyjnych promocji; baza 
zawierająca dane promocyjne; 
porównywarka ofert.”

O
cena efektyw

no
ści 

 p
rzep

ro
w

ad
zo

nych d
ziałań

15%

„Ciężko wyliczyć efektywność dla 
rynku, który ma strukturę wieloka-
nałową oraz posiada mnogość 
konkurencyjnych ofert. Pojawaia 
się również problem z pozyskiwa-
niem najnowszych danych rynko-
wych, które są kluczowe dla oceny 
efektywności promocji. Finalnie 
w  większości harmonogramów 
promocyjnych, nie bierzemy pod 
uwagę oceny efektywności 
działań, ponieważ nie mamy na to 
czasu.”

„Analiza przeprowadzanych promocji 
wewnątrz firmy; narzędzie IT pozwa-
lające porównywać wyniki akcji 
promocyjnych wewnątrz firmy.”
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Zarząd
zanie akcją 

p
ro

m
o

cyjną

12%

„Nie radzimy sobie przede 
wszystkim ze złożonością procesu 
promocyjnego oraz mnogością 
zewnętrznych i  wewnętrznych 
interesariuszy. Procesy nie są 
dobrze przemyślane i odnoszę 
wrażenie, że wykonujemy dużo 
pracy, ale nie przynosi ona pożą-
danych efektów.”

„Narzędzie optymalizacji procesu 
promocyjnego wewnątrz firmy; 
narzędzie wspierające dostosowanie 
strategii do założonych celów 
promocji; baza danych odsprzedażo-
wych klientów.”

Integ
racja d

ziałó
w

 
b

io
rących ud

ział 
w

 tw
o

rzeniu p
ro

m
o

cji

10%

„Efektem braku wdrażania narzę- 
dzi do zarządzania promocją są 
niespójne działania zespołu. 
Każdy poszczególny dział pracu-
jący nad promocją, pracuje 
wewnątrz swojego zamkniętego 
zespołu, a nie z całym przedsię-
biorstwem.”

„Wdrożenie systemów do zarzą-
dzania akcjami promocyjnymi; inte-
gracja zespołów dzięki narzędziom 
do optymalizacji prac projektowych.”

Stw
o

rzenie skuteczneg
o

 
harm

o
no

g
ram

u p
ro

m
o

cyjneg
o

10%

„Wyniki skutecznej promocji nie są 
uzależnione od działań, które do 
tej pory prowadziliśmy, a od 
planowania, każdej przyszłej akcji 
osobno. Nie tworzymy długoter-
minowych harmonogramów 
promocyjnych, przez co nie 
jesteśmy w stanie optymalnie 
określić współczynników takich jak 
płynność, rotacje, rentowność, 
utrata marży oraz wpływ do 
budżetu.”

„Metoda BPM, do koordynowania 
prac wielu działów w kilku różnych 
projektach w określonym harmono-
gramie; baza szczegółowej doku-
mentacji procesów promocyjnych.”

K
o

o
rd

ynacja akcji 
p

ro
m

o
cyjnej 

z d
o

staw
cam

i

8%

„Często mamy problem z  nego-
cjacją korzystnych warunków 
z dostawcami. Posiadamy wiele 
kontraktów na różnych warunkach, 
dlatego ciężko ułożyć nam opty-
malną strategię promocyjną.”

„Analiza przeprowadzanych promocji 
oraz cen; tworzenie ofert pod stra-
tegię cenową.”

Stw
o

rzenie o
p

tym
alneg

o
 

b
ud

żetu p
o

d
 kam

p
anię 

p
ro

m
o

cyjną

4%

„Sam proces promocyjny jest już 
dla nas dużą inwestycją, ponieważ 
rezygnujemy z  zysku poprzez 
schodzenie z marż. Dodatkowo 
rodzi się problem ze skutecznym 
nagłośnieniem akcji promocyjnej, 
co przynosi kolejne koszty oraz 
rodzi się ryzyko niepowodzenia 
promocji.”

„Dynamic pricing – optymalizacja cen 
w oparciu o dynamiczne zaliczanie 
zależne od różnych czynników w tym 
popytu.”
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W
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y  
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b

ó
r p

ro
m

o
cji

2%

„Zmagamy się z problemem braku 
lub nieaktualnych danych. Przez to 
często nie potrafimy ustalić, która 
forma promocji będzie odpo-
wiednia w danej sytuacji rynkowej. 
Przeszkadza nam również fakt, że 
w  firmie nie ma wdrożonych 
narzędzi analitycznych, przez co 
nasze prognozy są często niedo-
kładne i mylne.”

„Big Data i analiza danych”

W
łaściw

e 
zd

efinio
w

anie 
zm

iennych 
m

arketing
u m

ix

2%

„Zdefiniowanie marketingowego 
podejścia do promocji jest mało 
skuteczne bez ewaluacji poprzed-
nich kampanii oraz analizy rynku. 
W wielu przypadkach te dwa 
etapy są pomijane, co prowadzi 
do błędnego zdefiniowania 
zmiennych marketingu mix.”

„Analiza stock”

W
yb

ranie 
o

d
p

o
w

ied
nich 

kanałó
w

 
p

ro
m

o
cyjnych

2%

„Kanały promocyjne zależą od 
kształtowania się zachowań konsu-
mentów oraz trendów rynkowych. 
Bez efektywnej analityki danych, 
nie jesteśmy w  stanie zdefi-
niować, który kanał promocyjny 
będzie dla nas w danym 
momencie optymalny.”

„Big Data i analiza danych rynko-
wych; analiza działań konkurencji; 
dane sprzedażowe klientów.”

K
alkulacja 

o
czekiw

anej 
sp

rzed
aży o

raz 
m

arży 2%

„Nie posiadamy narzędzi, które 
pozwalałyby nam optymalnie 
zarządzać rabatami i wszystkimi 
kosztami promocji podczas kalku-
lacji oczekiwanej sprzedaży oraz 
marży.”

„Big Data i analiza danych; techno-
logia blockchain; analiza cen rynko-
wych; optymalizacja procesów 
promocyjnych.”

D
o
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w
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ro
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p
ro

m
o

cyjneg
o

 d
o

 
d

ynam
icznie  

zm
ieniająceg

o
 się rynku

2%

„Żeby dostosować działania 
promocyjne do zmieniającego się 
rynku, musimy w końcu położyć 
nacisk na analizę danych rynko-
wych. Bez wdrożenia odpowied-
nich narzędzi, nie uda się nam 
zdefiniować panujących obecnie 
trendów rynkowych.”

„Big Data i analiza danych rynko-
wych; technologia blockchain; 
analiza danych sprzedażowych.”

Źródło: Opracowanie własne
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3.5. Rekomendacje wynikające z badania

91% firm, które wykorzystują narzędzia optymalizacji do procesów promocyjnych, jest przekona-
nych, że takie rozwiązania przynoszą firmie przychody. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala 
firmom handlowym również na uniknięcie ponoszenia strat na poziomie 40-60% w związku 
z nieefektywnym procesem promocyjnym.

Większość firm nie stosuje najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania promocjami.

Koordynacja zespołów zaangażowanych w proces zarządzania promocjami, które liczą 
5-20 osób, jest o wiele sprawniejsza i efektywna, dzięki wykorzystaniu narzędzi wspierających.

Z procesami promocyjnymi najlepiej radzą sobie firmy, które są elastyczne w podejściu do narzędzi 
optymalizacji. Firmy wykorzystują rozwiązania technologiczne w najtrudniejszych i najbardziej 
czasochłonnych procesach.

Firmy deklarują potrzebę usprawnienia związaną z wykorzystaniem danych do planowania i oceny 
efektywności promocji.

Respondenci deklarują, że procesy promocyjne w ich firmach nie są dobrze przemyślane oraz 
odnoszą wrażenie, że wykonują sporo zbędnej pracy, której można uniknąć dzięki optymalizacji 
procesu i wykorzystaniu narzędzi wspierających.

Każda firma zarządza procesem promocyjnym w indywidualny, specyficzny sposób. Nie istnieją 
uniwersalne rozwiązania wspierające. Dlatego istotne jest właściwe dostosowanie wdrażanego 
rozwiązania do specyfiki danej firmy i jej konkretnych potrzeb w obszarze promocji.



W badaniu wzięli udział przedstawiciele następujących marek: 

Dziękujemy!

APTEKI GEMINI

AUCHAN

BIEDRONKA

BRICO MARCHE

CARREFOUR

CASTORAMA

CCC

DR.MAX

EMPIK

IKEA

INTERMARCHE

JERONIMO MARTINS

JULA 

KAUFLAND

LEROY MERLIN

LIDL

LPP

MAKRO

MEDIA MARKT

MICROSOFT

NESTLE

NEUCA

OBI

POLO MARKET

ROSSMANN

SALAD STORY

SMYK

SUPER-PHARM

TOPEX

VISION EXPRESS

VISTULA

WOJAS
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