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Jak zdefiniować preferencje 
konsumentów?
� Preferencje konsumenckie inaczej możemy nazwać: 

gustami, upodobaniami, potrzebami konsumenta
� Badanie preferencji często pomija realne możliwości zakupowe
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Wypadkowa indywidualizmu 
i grupowych nawyków
� Preferencje i zachowania kształtują się pod wpływem: 

wychowania – kultury (tradycji), lokalnych i globalnych trendów, 
ale też zamożności (możliwości zakupowych) i innych 
czynników zewnętrznych 

� są zawsze cechą indywidualną, niepowtarzalną, 
odmienną dla każdej jednostki



Wypadkowa indywidualizmu 
i grupowych nawyków
� Przynależność do danej grupy socjodemograficznej czy 

geograficznej, nie determinuje określonych preferencji 
konsumenckich (choć często stanowi punkt odniesienia 
– grupę referencyjną)

� Prowadząc badania konsumenckie szukamy jednak cech 
wspólnych dla określonych zachowań oraz staramy się określić 
ilościowy charakter danego zjawiska (danej preferencji)



Jak unikać najczęstszych 
błędów w badaniach
� Pytanie nie powinno sugerować odpowiedzi…
� Konsumenci (zwłaszcza inteligentni) mają skłonność do 

kłamstw (skala kłamstwa, potrzeba aprobaty społecznej)
� Raczej nie pytaj konsumenta o to co ‚byłby skłonny” zrobić

� Pytając o przeszłość wyznacz 
(nieodległy) przedział czasu

� Nie pytaj o to czego konsument nie 
wie, nie jest w stanie szybko 
policzyc w myśli (np. o ilościowe 
aspekty konsumpcji)

� Pytanie „dlaczego” jest właściwsze 
w badania jakościowych, a nie 
ilościowych



Granice zaufania 
do badań ilościowych
� Nawet przy prawidłowym doborze próby, badania są obarczone 

błędem pomiaru, jednak dla ogólnokrajowych badań na 
reprezentatywnej próbie nie jest on wysoki - zazwyczaj 3,5% 
błąd pomiaru – przy 95% poziomie ufności

� Nie wolno nadinterpretować wyników – to, że matematycznie 
potwierdzona jest korelacja nie pozwala na wnioskowane 
przyczynowo-skutkowe (często mamy korelację pozorną)

� Interpretacja statystyczna badań to dopiero pierwszy krok do 
wyciągnięcia wartościowych wniosków



� Częstotliwo ść konsumpcji ryb w Polsce (wg badania 
EUROBAROMETR 2017)
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� Liczba konsumentów, którzy w ci ągu ostatniego miesi ąca 
jedli chocia ż 1 posiłek rybny obiadowy (PBS 2018)
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� Konsumpcja ryb na obiad w ciągu ostatniego miesiąca, 
a miejsce zamieszkania (% aktywnych konsumentów) 
[PBS 2018]
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� Najpopularniejsze gatunki ryb spożywane 
we wrześniu/październiku 2018 r. (w ciągu 1 miesiąca) 
[PBS 2018]
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� Lokalizacja zakupów ryb i produktów rybnych 
(Eurobarometr, 2017)
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� Czynniki decydujące o wyborze danego produktu rybnego 
(poza smakiem i preferowanym gatunkiem – przypis dla 
dr. M. Kuczyński), [Eurobarometr, 2017]
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� Preferowane pochodzenie produktu (Eurobarometr, 2017)
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� Ryby hodowlane czy dziko żyjące? (Eurobarometr, 2017)
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� Źródło wiedzy o produktach rybnych (Eurobarometr, 2017)
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� Pstrąg i jego wizerunek (PBS, 2018)
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� Karp i bariery wzrostu jego konsumpcji w Polsce i w Niemczech 
(Success, 2017)
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� A może nowe technologie – wykorzystanie smartfona
(Success, 2017; Polska na talerzu Makro 2018)
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Obraz konsumentów pstrągów 
w badaniach jakościowych
� Metoda: zogniskowany wywiad grupowy (FG), 35-50 lat
� Wybrane obserwacje:

� Konsumenci idą do supermarketu bez wcześniejszej „twardej” decyzji o 
zakupie konkretnej ryby, a nawet ryby w ogóle, idą kupić „coś na obiad” 
– decyzja podejmowana jest spontanicznie przy półce 
(bo coś wpadło w oko, bo dziś coś ma wyjątkowo dobrą cenę)

� Pstrąg uważany jest za drogi produkt obiadowy
� Filet z pstrąga uważany jest za produkt bardzo drogi,
� Konsumentom zdarza się eksperymentować kulinarnie, ale 

przeważająca większość obiadów jest powtarzalna tradycyjna
� Na Wigilię Bożego Narodzenia – będzie karp 

(bo „karp musi być na święta” – Kraków), w okresie przedświątecznym 
– nie ma takiej potrzeby, choć „pewnie będzie więcej śledzi  zjedzonych 
niż w ciągu roku”

� Nadal duży strach przed ośćmi, nawet w przypadku pstrągów



Bariery wzrostu konsumpcji ryb 
(słodkowodnych) - deklarowane

� Zbyt wysoka cena ryb w stosunku do alternatywnych, lubianych 
produktów obiadowych (wieprzowina, drób)

� Trudna konsumpcja ryb słodkowodnych, strach przed ośćmi
� Brak wiedzy jak przyrządzić danie rybne 
� Obawa przed „mułowatym” posmakiem (karp)



Bariery wzrostu konsumpcji ryb 
(słodkowodnych) - nieujawnione

� Dyskontowy styl zakupów:
� zakupy w jednym sklepie (zamiast sklepów specjalistycznych)
� zakupy dokonywane raz na kilka dni
� ograniczony wybór ryb świeżych i mrożonych, 

tylko produkty paczkowane

� Brak tradycji, przyzwyczajenia (nawyku) regularnego 
spożywania ryb 

� Powtarzalność obiadów w polskich domach (klasyczne 
potrawy), ograniczona skłonność do eksperymentowania

� Ryby funkcjonujące w świadomości, jako produkt na specjalną 
okazję, zwłaszcza karp — na Wigilię

� Brak pobudzania, stymulacji konsumentów – zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i krajowym
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Dziękuję

� Tomasz Kulikowski
� mprfish@gmail.com
� 501 623 816 *

* zlecenia płatne obsługiwane są w pierwszej kolejności :-)


