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INNOWACJA WARTOCI JAKO WSPÓCZESNA
KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWYCH
Marzena Wójcik-Augustyniak
Akademia Podlaska w Siedlcach
Streszczenie. Turbulentne otoczenie wymusza na organizacjach poszukiwanie nowych
sposobów radzenia sobie z narastajc konkurencj. Wikszo przedsibiorstw zrozumiao, e aby przetrwa naley przede wszystkim orientowa swoj dziaalno na potrzeby
i pragnienia klientów oraz, z wiksz ni do tej pory uwag, obserwowa konkurentów.
Analiza konkurentów nie ma jednak suy porównywaniu si z nimi, w celu dostarczania
klientom wartoci na wyszym poziomie lub po niszym koszcie, ale przede wszystkim ma
suy wykreowaniu wartoci, której konkurenci klientom nie dostarczaj.
Jednym z takich sposobów, zaprezentowanym w artykule, jest tworzenie innowacji
w dziedzinie wartoci. W odniesieniu do dziaa marketingowych polega ona na stworzeniu
spójnego, trudnego do skopiowania zestawu narzdzi marketingu – mix, za które uznano
warto dla klienta, koszt dla klienta, wygod, komunikacj oraz personel.
Analiz poszczególnych elementów marketingu – mix, w kontekcie dziaa, majcych
stworzy innowacj w dziedzinie wartoci, przeprowadzono w odniesieniu do uczelni publicznych w Polsce. Zaprezentowano wyniki bada, przeprowadzonych wród studentów
Wydziau Zarzdzania Akademii Podlaskiej (AP).
W kwestii wartoci dla klienta, studenci AP za elementy innowacji wartoci uznali: e – booki, studia MBA, elastyczne studia, liczb wydziaów oraz nowoczesne kierunki. Koszt
dla klienta tworzyy koszty utrzymania (w przypadku studiów stacjonarnych) oraz czesne
(w przypadku studiów niestacjonarnych). Lokalizacja, baza lokalowa, e-learning oraz wykady multimedialne stanowiy dla studentów AP elementy wygody dla klienta. Natomiast
wymiana zagraniczna, presti uczelni (przeksztacenie w uniwersytet) oraz jako stron
WWW mona uzna za skadowe komunikowania si z klientem.
Sowa kluczowe: strategie marketingowe, innowacja w dziedzinie wartoci, narzdzia innowacji wartoci, kluczowe czynniki sukcesu, uczelnie publiczne w Polsce

Aby wygra przyszo, rmy musz przesta konkurowa ze sob.
Jedynym sposobem pokonania konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania1.
1
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WSTP
Wspóczesne rozumienie marketingu w zasadniczy sposób róni si od tego klasycznego. Dziaalno marketingowa przedsibiorstw, funkcjonujcych w szybko zmieniajcym si otoczeniu nie moe i nie koncentruje si wycznie na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb i pragnie klienta, lecz musi równie uwzgldnia wszelkie dziaania
konkurentów, których zamiarem jest zaspokojenie potrzeb tych samych klientów. Analiza konkurencji wpisana bya i jest nadal w szeroko rozumiane badania marketingowe.
Nie mniej jednak w planach marketingowych jeszcze do niedawna, a nawet i obecnie
w mniejszych rmach, analizowaniu konkurentów (ich saboci i atutów) powicano
stosunkowo niewiele miejsca. Strategiczny marketing, wynikajcy z turbulencji otoczenia oraz coraz bardziej zaawansowane sposoby zaspokajania potrzeb i pragnie klientów,
skracanie cykli ycia produktów, jak równie zmiany technologii wymuszaj na przedsibiorstwach konieczno dokadniejszego badania tego, co i w jaki sposób robi konkurencja. Analiza konkurentów, która suy przedsibiorstwom do wyboru waciwej strategii,
pozwala równie wykreowa zupenie nowe obszary dziaania, w których konkurencji
jeszcze brak.
Obszary te (wolne przestrzenie rynkowe), które za obrazowym tytuem ksiki
W. Chan Kim, R. Mauborgne, nosz nazw bkitnych oceanów, stanowi wynik dziaa,
które okrelono jako innowacj w dziedzinie wartoci.
Celem niniejszego artykuu jest przyblienie koncepcji innowacji w dziedzinie wartoci w kontekcie dziaa marketingowych podejmowanych przez uczelnie w Polsce.
Gównym zaoeniem jest stwierdzenie, i uczelnie publiczne w Polsce stosuj pewne
elementy, które mona uzna za czci skadowe innowacji wartoci, nie stworzyy jednak trudnej do skopiowania wyróniajcej strategii, która sprawiaby, e narastajca konkurencja w sektorze przestaaby by dla nich istotna.
W artykule zaprezentowano wyniki wstpnych bada, dotyczcych innowacji wartoci w uczelniach, przeprowadzone wród studentów Akademii Podlaskiej.

WSPÓCZESNE ROZUMIENIE STRATEGII MARKETINGOWYCH
Marketing nie kreuje potrzeb – one istniej wczeniej.
Marketing kreuje pragnienie konkretnych produktów i usug, które mog potrzeby
owe zaspokoi2.
Marketing jest to funkcja przedsibiorstwa, która polega na rozpoznawaniu niezaspokojonych potrzeb i pragnie, deniowaniu i mierzeniu ich rozmiarów oraz potencjalnej
opacalnoci, okrelaniu rynków, które dana rma mo e najlepiej obsugiwa, podejmowaniu decyzji dotyczcych odpowiednich dóbr, usug i programów obsugi wybranych
rynków, oraz, w której od ka dego w rmie wymaga si mylenia w kategoriach klienta
i jego obsugi [Kotler 2004].

2
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s. 43.
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Tak sformuowan de nicj marketingu, jako funkcj przedsibiorstwa mona odnie do prawie kadej organizacji (kwestia opacalnoci np. w organizacjach charytatywnych), w tym równie do szkó wyszych.
W warunkach turbulentnego otoczenia, w jakim przychodzi funkcjonowa organizacjom zarzdzanie przybrao posta zarzdzania strategicznego, którego kluczowym
elementem jest formuowanie (czy wybór) waciwych strategii. Obejmuj one kad
z funkcji przedsibiorstwa, od zarzdzania zasobami ludzkimi po marketing.
Wedug Kotlera strategia marketingowa stanowi zestaw dziaa, za których pomoc
rma osiga swoje dugofalowe strategiczne cele rynkowe. Cele te dotycz zazwyczaj
zdobycia nowych rynków, ulokowania na nich odpowiedniej iloci towarów, zwikszenie
udziau rmy w danym rynku, utrwalenia jej dobrego imienia oraz powikszenia zysku
[Kramer 2004].
Decyzje marketingowe podejmowane s na podstawie analizy piciu gównych obszarów, za które uznano: klientów (customers), rm (company), konkurencj (competitors), wspópracowników (collaborators) oraz kontekst (context) [Silk 2008].
Analiza powyszych obszarów umoliwia sprecyzowanie rynku docelowego i podanego pozycjonowania, a nastpnie marketingu – mix.
W tradycyjnym marketingu – mix uwzgldniano cztery podstawowe narzdzia (4P):
produkt, cena, dystrybucja i promocja, które z biegiem lat byy rozszerzane. Jednake,
w sytuacji, gdy rmy powinny orientowa si przede wszystkim na klienta, a nie na produkt czy sprzeda, zarzuca si koncepcji 4 (lub wicej) P, e odzwierciedlaj nastawienie
sprzedawcy, a nie nabywcy. R. Lauterborn reprezentowa pogld, e sprzedawcy, zanim
okrel 4P powinni si zaj 4C [Lauterborn 1990; Kotler 2004]. Do 4C nale: warto
dla klienta (customer value) a nie produkt; koszt dla klienta (customer cost) a nie tylko
sama cena; wygoda (convenience) a nie dystrybucja; komunikacja (communication) a nie
promocja.

GÓWNE ZAOENIA KONCEPCJI INNOWACJI WARTOCI3
Zdaniem K. Oboja przetrwaj najsilniejsi i najsprytniejsi. Silni dopracowuj do
perfekcji swoje modele biznesu, a sprytni podejmuj próby odnalezienia drogi na skróty i osignicia zasadniczego, nowego efektu. Klasycznym, innowacyjnym skrótem jest
zakwestionowanie zao e i rozwiza, które stanowi kanon mylenia w danej bran y.
Oznacza to szukanie rozwiza dylematów, których nikt nie postrzega uprzednio, jako
problem, albo szukanie rozwiza problemów, które traktowano jako nierozwizywalne.
Ale do tego potrzeba dostrzegania rzeczy w nowym wietle. (...) nie tyle wykorzystane
narzdzia – technologia przetwarzania informacji, procesy czy biura – odró niaj biznesowego innowatora od normalnego przedsibiorcy, ile jego zdolno do niepoddawania
si tyranii oczywistoci [Obój 2002].
W ksice W.C. Kim’a i R. Mauborgne Strategia bkitnego oceanu. Jak stworzy
woln przestrze rynkow i sprawi, by konkurencja staa si nieistotna, zaprezentowa3

Opracowane na podstawie: W. Chan Kim, R. Mauborgne: Strategia Bkitnego Oceanu. … op.cit.,
s. 22 – 68.
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no drogi na skróty, które umoliwiaj ucieczk od konkurowania. Wydawaoby si, e
jest to do karkoomne dziaanie. Przecie wanie dziki konkurencji przedsibiorstwa
zmuszone s do podwyszania swoich standardów, nie tylko jakociowych, ale we wspóczesnym wiecie równie wanych standardów etycznych zwizanych z prowadzeniem
dziaalnoci gospodarczej.
A jednak autorzy twierdz, e sytuacja, w której przedsibiorstwa sprawiaj, poprzez swoj strategi, któr nazwano innowacj w dziedzinie wartoci, e odcicie si od
konkurentów i konkurowania, jest moliwa, nawet w duszym okresie, bez szkody dla
klienta pod wzgldem szeroko rozumianych standardów. W zalenoci od tego na ile innowacyjn bdzie nowa strategia, tak dugo realizujce j przedsibiorstwo bdzie mogo
funkcjonowa w nowej przestrzeni rynkowej.
Jak moliwa jest ucieczka od konkurowania, przy jednoczesnym zapewnieniu klientom wysokich standardów oferowanych produktów? Wedug W.C. Kim’a i R. Mauborgne najwaniejszym zaoeniem jest faktyczna orientacja na klienta, a nie podpatrywanie
tego, co robi konkurenci i kopiowanie ich dziaa, bd te podejmowanie staych prób
wyprzedzenia ich. Dziaania, w których przedsibiorstwa stale rywalizuj o ograniczony
teren i potrzeb pokonania wroga dla osignicia sukcesu w skali globalnej powoduj,
e w gównych kategoriach produktów i usug marki na ogó staj si coraz bardziej do
siebie podobne, a w miar jak to postpuje, klienci coraz czciej dokonuj wyborów na
podstawie ceny.
Dlatego podstawowym i pierwszym krokiem, umoliwiajcym odejcie od konkurowania i wykreowanie nowej przestrzeni rynkowej przez przedsibiorstwo jest zerwanie
z konwencjonalnym podejciem do strategii, charakteryzujce si wycigiem w zwalczaniu konkurencji przez budow pozycji obronnej w istniejcym porzdku w bran y poprzez
porównywanie si z konkurencj za pomoc zestawu wska ników (benchmark). W zamian
za to przedsibiorstwa powinny stawia na koncentracj na tym, by konkurencja przestaa by istotna, co jest mo liwe przez stworzenie nowej wartoci dla nabywców i samych
siebie, a dziki temu moliwym bdzie otwarcie nowej, wolnej przestrzeni rynkowej.
Innowacja wartoci jest nowym sposobem mylenia o strategii i nowym sposobem jej
realizacji. Jej nowo polega na jednoczesnej koncentracji na wartoci i innowacji, co pozwala osign skok wartoci zarówno dla nabywców, jak i dla samych przedsibiorstw.
Wedug K. Oboja strategia innowacji wartoci jest przykadem (czy wynikiem) mylenia lateralnego (paralelnego, równolegego), które polega na poszukiwaniu nowego
spojrzenia na sytuacj, na próbie dostrze enia rzeczy przez innych niezauwa onych, na
przeformuowaniu tego, co inni postrzegaj jako problem lub zagro enie, w szanse i rozwizania. Mylenie takie jest osnow nietypowego i kreatywnego podejcia do problemów [Obój 1998].
Autorzy ksiki Strategia Bkitnego Oceanu prezentuj konkretne narzdzia i schematy analityczne, dziki którym moliwe jest wykreowanie nowej przestrzeni rynkowej.
Jako pierwsz, suc zbudowaniu strategii bkitnego oceanu, opisuj kanw strategii,
bdc zarówno schematem diagnostycznym, jak i schematem dziaania. W tworzeniu
kanwy strategii niezmiernie przydatne s znane i uznane narzdzia analizy strategicznej,
takie jak np. analiza kluczowych czynników sukcesu. To dziki zidenty kowaniu kluczowych czynników konkurencji moliwe jest dokonanie diagnozy istniejcego stanu
konkurencji w danym sektorze. Kanwa strategii w postaci krzywej wartoci, która jest
Acta Sci. Pol.
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gracznym przedstawieniem relatywnych osigni rmy pod wzgldem ka dego z czynników konkurencyjnoci, przedstawia, jakie czynniki i na jakim poziomie charakteryzuj
poszczególne przedsibiorstwa funkcjonujce w danym sektorze.
Kolejnym krokiem na drodze budowania innowacji wartoci jest poszukiwanie nowych interesujcych opcji dziaania przez zadawanie czterech kluczowych pyta [Obój
2002]:
• Jakie zmienne, które s fragmentami wszystkich dominujcych modeli, traktowane
jako rzecz oczywista i niezbdna, mo na wyeliminowa w nowym modelu?
• Wartoci których zmiennych mo na w nowym modelu istotnie zmniejszy poni ej standardów bran y lub wrcz ekstremalnie?
• Wartoci których zmiennych mo na w nowym modelu zmieni lub zwikszy, tak aby
byy znaczco powy ej standardów bran y lub wrcz ekstremalnie?
• Jakie zmienne, których w typowych modelach biznesu nie bierze si w ogóle pod uwag, mo na doda do istniejcego modelu, aby stworzy nowy model?
Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pozwol przedsibiorstwu zmieni wasn
struktur kosztów na korzystniejsz ni u konkurencji. Dwa drugie – pozwol wykreowa now warto dla nabywcy.
Poczenie istniejcej krzywej wartoci z odpowiedzi na cztery pytania (schemat
czterech dziaa) pozwoli wykreli now kanw strategii przedsibiorstwa, która powinna w znacznym stopniu róni si od krzywych wartoci przedsibiorstw danego sektora.
Nastpnym, istotnym narzdziem w tworzeniu strategii bkitnego oceanu jest diagram eliminuj – redukuj – wzmocnij – stwórz, dziki któremu przedsibiorstwo jest zmuszone do równoczesnego zapobiegania o ró nicowanie i o niskie koszty w celu przeamania rywalizacji wartoci i kosztów. Diagram pozwala natychmiast zidentykowa
rmy skoncentrowane wycznie na wzmacnianiu i tworzeniu, co powoduje windowanie
struktury kosztów. Kolejn korzyci wynikajc z zastosowania diagramu jest fakt, e
jest on atwy do zrozumienia dla menederów wszystkich szczebli oraz, e pozwala mocno zaangaowa si w jego zastosowanie. Autorzy stwierdzaj, e wypenianie diagramu
stanowi powane wyzwanie, dlatego zmusza on przedsibiorstwa do zajcia si analiz
ka dego z czynników konkurencyjnoci sektora, i odkrywaniem caej gamy zao e, które
niewiadomie przyjmuj, podejmujc konkurencj.
Cechami charakterystycznymi strategii bkitnego oceanu, wykreowanej dziki zdiagnozowaniu realizowanych przez przedsibiorstwa w danym sektorze strategii i przedstawieniu ich w postaci krzywych wartoci, nastpnie po przejciu przez schemat czterech
dziaa i umieszczeniu ich w diagramie eliminuj – redukuj – wzmocnij – stwórz, powinny
by: punkt koncentracji, rozbie no i przykuwajce uwag haso reklamowe, czyli puenta.
Punkt koncentracji, który daje si atwo zauway na krzywej wartoci, wskazuje, na
które czynniki nowej kanwy strategii przedsibiorstwo kadzie szczególny nacisk. Rozbieno to cecha, dziki której mona stwierdzi czy w ogóle, a jeli tak, to na ile nowa
kanwa strategii przedsibiorstwa odrónia si od kanw strategii przedsibiorstw dziaajcych w sektorze. Natomiast przykuwajca uwag puenta powinna nie w sobie jasne
przesanie oraz rzetelnie reklamowa ofert przedsibiorstwa.
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K. Obój stwierdza, e nowe modele biznesu nie powstaj czsto (…). Rzadko innowacyjnych modeli biznesu sygnalizuje (…), e systemowe innowacje wymagaj najczciej zakwestionowania najgbiej zakorzenionych w danej bran y zao e i regu gry
[Obój 2002]. Nie jest to ani proste, ani tym bardziej przypadkowe dziaanie. Stanowi
ono twórcze, ale logiczne czenie „starego” i „nowego”. Nie mo na, bowiem stworzy
innowacji, nie korzystajc i jednoczenie nie amic istniejcych schematów mylenia.
Aby to robi, trzeba skutecznie analizowa sytuacje niecigoci i szuka ukrytych wzorców, niezgodnoci, nowych trendów, pochopnie nie odrzucajc istniejcych zasobów
i umiejtnoci [Obój 2002].

ELEMENTY INNOWACJI WARTOCI W UJCIU
MARKETINGOWYM W SZKOACH WYSZYCH W POLSCE
Ze wzgldu na fakt, i sektor szkolnictwa wyszego w Polsce w coraz mniejszym
stopniu róni si od sektorów usugowych innego rodzaju (poziom konkurencji jest coraz
wyszy, biorc pod uwag gwatowny wzrost liczby uczelni niepublicznych w latach
90. XX wieku, jak równie zmniejszajc si liczb klientów uczelni wyszych, naley
stwierdzi, e formuowanie skutecznych strategii stanowi moe o ich sukcesie lub niepowodzeniu.
W czasach niedoboru klientów – studentów, a nie produktów – usugi edukacyjnej
rmy – uczelnie musz si nauczy, w jaki sposób, zamiast skupiania uwagi na wytwarzaniu produktów, przej do skupiania uwagi na klientach [Kotler 2004].
Ju ponad 30 lat temu Peter F. Drucker wskazywa na due znaczenie mylenia
w kategoriach klienta w odnoszeniu sukcesu przez rm. Wyrazi on przekonanie, i
celem rmy jest stworzenie klienta. Zatem rma ma dwie – i tylko dwie – podstawowe
funkcje: marketing i innowacj. Marketing i innowacja przynosz wyniki: caa reszta to
koszty [Drucker 1973; Kotler 2004].
Wstpne badania innowacji w dziedzinie wartoci prowadzone byy w latach 2008–
–2009, wród studentów ostatnich roczników jednolitych studiów magisterskich Wydziau Zarzdzania Akademii Podlaskiej (AP), zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych
oraz studiów podyplomowych.
W badaniach zastosowano metody analizy strategicznej oraz metod twórczego mylenia, jak jest „burza mózgów”. Studenci w grupach diagnozowali, za pomoc metod:
5 si Portera, grup strategicznych oraz kluczowych czynników sukcesu, sektor uczelni
publicznych w regionie poudniowo – wschodniej Polski. Nastpnie, postpujc zgodnie
z procedur tworzenia Strategii Bkitnego Oceanu, sporzdzili krzyw wartoci, odpowiedzieli na cztery kluczowe pytania, wypenili diagram: eliminuj – redukuj – wzmocnij
– stwórz, aby w efekcie kocowym stworzy now kanw strategii dla AP.
Za kluczowe czynniki sukcesu sektora studenci uznali: koszty (odmiennie rozumiane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), nowoczesne kierunki nauczania, presti uczelni, kadr naukowo – dydaktyczn, lokalizacj, wymian zagraniczn, baz lokalow, aktywno studenck.
W niniejszym artykule wyniki zostay przedstawione z podziaem na poszczególne
elementy marketingu – mix, za które uznano: warto, jak dostarcza klientowi – studenActa Sci. Pol.
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towi uczelnia, koszt, jaki klient musi ponie w zwizku z korzystaniem z usugi uczelni,
wygod w korzystaniu z usug uczelni, komunikacj pomidzy uczelni a klientem – studentem oraz personel, determinujcy jako usugi dostarczanej przez uczelni.
Chcc dostarczy warto dla klienta, naley zidenty kowa istniejce segmenty
interesujcego uczelnie rynku. W wyniku bada przeprowadzonych wród studentów
studiów magisterskich, wyodrbniono nastpujce segmenty [Hall 2007]: zainteresowani jakoci ksztacenia, zainteresowani zdobyciem specjalizacji, zainteresowani zmian
pracy, poszukiwacze wiedzy, zainteresowani statusem, zainteresowani tytuem naukowym,
zainteresowani awansem zawodowym, leniwi, wygodni, niezainteresowani dyplomami.
Oczywicie mona sprzecza si w kwestii rdzenia wartoci – usugi edukacyjnej,
w zalenoci od motywacji poszczególnych grup studentów. Z pewnoci studenci leniwi
nie uznaj za istotne zdobywanie wiedzy, umiejtnoci czy kompetencji, lecz interesowa
ich bdzie wycznie dyplom ukoczenia studiów. Naleaoby, w zwizku z tym, doda
do rdzenia wartoci sowo „dyplom” (rys.1).
Warto dla klienta – studenta, któr dostarcza uczelnia, stanowi jako i struktura usugi
edukacyjnej.
Zachowania pracowników
administracyjnych
Organizacje studenckie
Imprezy kulturalno –
rozrywkowe

Warto dla klienta na poziomie usugi poszerzonej
Warto dla klienta na poziomie rzeczywistym
Programy studiów

Rdze wartoci
dla klienta
wiedza
umiejtnoci
kompetencje
Sposób
przekazywania
wiedzy

Stosunek
nauczycieli do
studenta

Wspópraca z zagranic

Praktyki
studenckie

Konferencje,
warsztaty, seminaria

Tre
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Zaplecze noclegowe,
stoówka, sanitariaty

Fizyczne warunki w pomieszczeniach uczelni
(wystrój wntrz, owietlenie, czysto, temperatura)

Obiektywizm
w ocenianiu

Moliwo uprawiania sportu
Wyposaenie
uczelni
(laboratoriów,
sal komputerowych, sal wykadowych, bibliotek)
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Rys. 1. Trzy poziomy wartoci usugi edukacyjnej z punktu widzenia studenta
Fig. 1. Three value levels of education services from the perspective of the student
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: H. Hall: Marketing w szkolnictwie. ABC a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 124.
Source: Author’s research on the basis of: H. Hall: Marketing w szkolnictwie. ABC a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 124.

Studenci Wydziau Zarzdzania AP, w kwestii wartoci dla klienta – usugi edukacyjnej, zaproponowali jako nowe elementy od stosunkowo atwych do wprowadzenia, jak e
– booki (oczywicie w tym przypadku w gr wchodziyby rodki nansowe niezbdne do
ich wytworzenia i stosowania, jak równie kwestie praw autorskich); studia MBA (w tym
przypadku najistotniejsz kwesti byaby moliwo prowadzenia przez dan uczelni
tego typu studiów), a po bardzo trudne organizacyjnie do wprowadzenia elastyczne studia (rozumiane zarówno, jako moliwo zdawania egzaminów w dogodnych dla studenta terminach – niekoniecznie w sesji egzaminacyjnej, jak i moliwo rozoenia studiów
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na dogodn dla studenta liczb semestrów, z dokonywaniem wyboru przedmiotów, które
student chciaby zalicza w jednym czasie).
Wród elementów, które studenci chcieliby wzmocni znalaza si liczba wydziaów
oraz nowe kierunki (bardziej atrakcyjne z punktu widzenia moliwoci zatrudnienia si
po ich ukoczeniu oraz dajce perspektywy wyszego statusu materialnego), co miaoby
skutkowa przeksztaceniem Akademii w uniwersytet. Dwa kolejne elementy, stanowice kluczowe czynniki sukcesu uczelni, którymi wedug studentów s wymiana zagraniczna oraz baza naukowo-dydaktyczna proponowano wzmocni, ale take zredukowa
czy nawet wyeliminowa. W tym miejscu naley zaznaczy, e w wikszoci przypadków zredukowanie i eliminacj sugerowali studenci studiów niestacjonarnych, którzy
w mniejszym stopniu z nich korzystaj. Tworzc now krzyw wartoci dla Akademii
Podlaskiej studenci zaproponowali równie zredukowanie liczby pracowników uczelni
do niezbdnego minimum.
Kolejny element marketingu mix stanowi koszt dla klienta. W niepublicznych wyszych uczelniach oraz w uczelniach publicznych w ramach odpatnych toków studiów
za koszt naley uzna zarówno czesne, jak i koszty utrzymania. W przypadku studiów
w ramach nieodpatnych toków studiów w uczelniach publicznych za koszt, z punktu
widzenia klienta – studenta, naley uzna koszty utrzymania.
Studenci studiów niestacjonarnych i podyplomowych, a wic odpatnych, uznali, e
koszty te (w odniesieniu do czesnego) w przypadku AP naley zredukowa do poziomu
niszego ni w uczelniach konkurencyjnych. Studenci studiów nieodpatnych równie
postulowali redukcj kosztów (w rozumieniu kosztów utrzymania), lecz oczywicie dziaania uczelni w tym wzgldzie s ograniczone (ewentualna moliwo do nansowywania
studentów za pomoc rónego rodzaju stypendiów, zapomóg lub innego rodzaju pomocy
materialnej).
W kwestii wygody dla klienta, która stanowi kolejny element marketingu – mix, kluczowe znaczenie przypisuje si wyborowi kanau, za pomoc którego dostarcza si usug
edukacyjn. Ze wzgldu na jej specy k oraz potrzeb bezporedniego kontaktu usugodawcy – nauczyciela akademickiego z odbiorc – studentem w procesie jej wiadczenia,
w zdecydowanej wikszoci sytuacji wystpuj kanay bezporednie. Dostarczanie usugi
w sposób bezporedni wystpowa mo e w formie stacjonarnej scentralizowanej (wiadczenie usug ma miejsce w staym punkcie, siedzibie), stacjonarnej niescentralizowanej
(w wypadku wystpowania sieci oddziaów, lii lub ró nych punktów wiadczenia usug)
lub niestacjonarnej. Forma niestacjonarna wpywa na zbli enie usugi do konsumenta
oraz zapewnienie mu maksimum dostpnoci i wygody przez fakt przeniesienia procesu
usugowego do jego mieszkania lub siedziby przy wykorzystaniu na przykad poczty, sieci
komputerowych, telewizji [Hall 2007] (edukacja na odlego, edukacja niestacjonarna,
uczenie si na odlego, ksztacenie na odlego, ksztacenie zdalne).
W szkolnictwie wyszym e-learning, czyli ksztacenie na odlego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – telekomunikacyjnych, mona zastosowa
w trzech podstawowych obszarach [Hall 2007]:
• dora nego podnoszenia atrakcyjnoci oferty edukacyjnej uczelni (np. wideokonferencje),
• staego wspierania procesu dydaktycznego materiaami udostpnianymi dla potrzeb
samoksztacenia (na przykad zawartych na CD),
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• studiów wirtualnych wykorzystujcych informatyczne systemy zarzdzania procesem
nauczania (forma najbardziej zaawansowana i kosztowna).
W kwestii wygoda zwizanej ze studiowaniem studenci Wydziau Zarzdzania AP za
nowe elementy w ramach innowacji wartoci uznali e-learning oraz wykady multimedialne.
Dziaania z obszaru komunikacji realizowane przez uczelnie skierowane do potencjalnych klientów maj za zadanie przede wszystkim informowa o ofercie uczelni, ksztatowa bd utrzymywa okrelony jej wizerunek, zachca i przekonywa do podjcia
w niej nauki. W tym celu wykorzystywane s wybrane instrumenty komunikowania si
z klientami, do których nale: sprzeda osobista, public relations, reklama i marketing
bezporedni [Hall 2007].
W przypadku uczelni sprzeda osobista przyjmuje na uczelniach posta prezentacji
oferty potencjalnym klientom szkoy przez pracowników – najczciej sekretariatu lub
dziekanatu, wizyt przedstawicieli uczelni w szkoach niszego szczebla oraz prezentacji
targowych.
Instrumentami PR, stosowanymi przez polskie uczelnie, s najczciej: sponsorowanie w celach reklamowych zawodów i druyn sportowych, imprez kulturalnych, dziaalnoci naukowej oraz przekazywanie elementów wyposaenia innym jednostkom – innym
szkoom lub organizacjom niekomercyjnym [Hall 2007] (na ile pozwalaj na to rodki
nansowe uczelni). Z obserwacji wynika, e stosuj one take takie narzdzia, jak: serwisy informacyjne (dotyczce np. mo liwoci ksztacenia i doksztacania); koa absolwentów, wydawnictwa dla pracowników i studentów, dni otwartych drzwi, wykady otwarte,
zapraszanie wpywowych osób, przedstawicieli rodków masowego przekazu, absolwentów na ro nego rodzaju jubileusze zwizane ze szko lub jej pracownikami, zapraszanie
praktyków na zajcia ze studentami, organizowanie konkursów (na prace magisterskie,
doktorskie lub habilitacyjne), biura karier, prowadzenie przez pracowników uczelni wykadów w zakadach pracy [Hall 2007].
Do najczciej wykorzystywanych przez uczelnie narzdzi reklamy mona zaliczy:
broszury i biuletyny, plakaty i ulotki, informatory, tablice ogoszeniowe, ogoszenia w
rodkach masowego przekazu, materiay audiowizualne, szyldy, symbole, logo [Hall
2007] oraz strony internetowe uczelni.
Wanym narzdziem komunikacji jest w przypadku uczelni równie marketing bezporedni, który polega na wykorzystywaniu poczty, telefonów, Internetu i innych nieosobistych narzdzi kontaktu w celu komunikowania si z obecnymi i potencjalnymi klientami
[Hall 2007].
W dobie czstych innowacji technologicznych, trudno jest uzna moliwo korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – telekomunikacyjnych za innowacj
wartoci. Wyniki przeprowadzonych bada uczelni w Polsce (skoncentrowano si na
uniwersytetach) pozwalaj stwierdzi, e wszystkie posiaday wasne strony internetowe (mniej lub bardziej rozbudowane i przyjazne odwiedzajcym), wirtualne biblioteki
i dziekanaty. Coraz powszechniejsze wród badanych uczelni jest stosowanie systemów
informatycznych do wprowadzania i przetwarzania danych dotyczcych midzy innymi przebiegu studiów, opat czy ocen poszczególnych studentów. Komunikowanie si
pomidzy studentami a pracownikami uczelni za pomoc Internetu stanowi ju norm.
Przykadem takiej komunikacji (oczywicie nie tylko) jest system Internetowej RekrutaOeconomia 8 (4) 2009
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cji Kandydatów, USOSweb, wirtualny dziekanat, czy poczta elektroniczna, z której do
wymiany informacji korzystaj wykadowcy i studenci. Wirtualne biblioteki pozwalaj nie tylko na dokonanie zamówienia, ale czsto równie na dostp do penego tekstu
ksiki (e-book) czy czasopisma.
Studenci AP uznali, e elementem innowacji wartoci w obszarze komunikacji powinno by podniesienie prestiu uczelni poprzez przeksztacenie jej w uniwersytet (zmiana
poprzez wzmocnienie produktu – usugi edukacyjnej). Jednoczenie uznali, i polepszenie
jakoci strony WWW uczelni przyczyniaby si równie do lepszego jej promowania.
Ze wzgldu na specy czny charakter usug (w tym usug edukacyjnych), dziaania
marketingowe w organizacjach usugowych poszerzone by musz o kolejny instrument,
którym jest personel. Pracownicy organizacji usugowej wpywaj na jej wizerunek, pozycj konkurencyjn, moliwo osigania celów oraz determinuj jako samych usug.
Sporód wszystkich pracowników uczelni najwiksze znaczenie w ksztatowaniu opinii o danej szkole, w jej ocenie i decyzji wyboru odgrywaj nauczyciele. Oczekiwania
studentów wobec nauczycieli akademickich obejmuj: yczliwo, otwarto i wyrozumiao, sprawiedliwe wartociowanie ich wiedzy, postaw i przekona, umo liwianie
swobodnego wyra ania myli, oraz wieloaspektowe doskonalenie zaj dydaktycznych
[Hall 2007].
Za element innowacji wartoci, który zdaniem studentów, mona zredukowa w AP,
uznano kadr. Pod tym stwierdzeniem kryo si dziaanie, polegajce na zredukowanie
liczby pracowników naukowo – dydaktycznych do poziomu niezbdnego do zapewnienia minimum kadrowego wymaganego dla uczelni. Miaby by to sposób na obnik
kosztów funkcjonowania uczelni, stanowicy jeden z kamieni wgielnych koncepcji innowacji wartoci. Wykady miayby by prowadzone w formie multimedialnej (nowy
element), dla kilku kierunków studiów jednoczenie (ten sam przedmiot), natomiast
wiczenia mogyby by dziki temu prowadzone w mniejszych grupach studenckich.
Oczywicie wymagaoby to przystosowania uczelni do tego typu wykadów (zakup odpowiednich technologii i uzbrojenie sal dydaktycznych), ale pozwolioby to na jednoczesne uczestnictwo w wykadzie w rónych miejscach uczelni, nawet w niewielkich
salach wykadowych. Zniknby dziki temu jeden z problemów Akademii Podlaskiej
– rozproszenie bazy naukowo-dydaktycznej.

WNIOSKI
Innowacja wartoci, jako wspóczesna koncepcja strategii marketingowych oznacza
rzeczywist, a nie deklarowan, orientacj na klienta. Jest to moliwe po dokadnym jego
poznaniu, a nastpnie zaspokajaniu jego pragnie za pomoc waciwie dobranej kompozycji szeroko rozumianego marketingu – mix, która zapewnia klientowi (i organizacji)
skok wartoci. Naley przy tym pamita, e innowacja wartoci ma miejsce, gdy zostanie zintegrowana caa gama funkcjonalnych i operacyjnych dziaa rmy [Chan Kim,
Mauborgne 2005].
Innowacja wartoci nie stanowi zbioru atwo kopiowalnych innowacji produktowych,
technologicznych, procesowych czy marketingowych. Jest ona zbiorem wielu innowacji,
które same w sobie atwo skopiowa, ale funkcjonujce razem z dodatkiem tego czego
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powoduj, e tak trudno (albo po prostu nieopacalnie) zaproponowa podobny rodzaj
dziaalnoci, stajc si konkurentem dla rmy – innowatora wartoci. Zgodnie z klasykacj K. Oboja mona j zde niowa, jako strategi tworzenia nowego rynku, która
jest przede wszystkim skierowana na zaspokojenie potrzeb odbiorcy. Sposób osigania
przewagi strategicznej na rynku polega na wykorzystaniu innowacyjnej kombinacji wielu
zasobów i umiejtnoci. Ze wzgldu na trudno powielenia takiej kombinacji oznacza
to faktycznie stworzenie nowego typu rynku lub nowej relacji rma – nabywca [Obój
2007].
Analiza stron internetowych uniwersytetów w Polsce wykazaa, e w zasadzie adna
z badanych uczelni nie posiada atwo zauwaalnej przez klienta – studenta wyróniajcej
si strategii, która mogaby sugerowa stworzenie przez którkolwiek z nich bkitnego oceanu. Oczywicie strony internetowe nie s jedynym ródem informacji na temat
dziaalnoci uczelni, nie mniej jednak, w sytuacji, w której klient – potencjalny student,
moe je szybko i atwo pozyska dziki Internetowi, moe doj do wniosku, e waciwie wikszo uczelni oferuje dokadnie to samo. Jeli na dodatek nie zna opinii na
temat danego uniwersytetu, nie zobaczy rónicy w tym, co na swoich stronach oferuj
poszczególne uczelnie. Skoro uczelnie proponuj to samo (oczywicie w gr wchodz
zainteresowania klienta konkretnymi kierunkami studiów) to potencjalny student wybierze t uczelni, która jest tasza, bliej miejsca zamieszkania (koszty dojazdów lub
utrzymania), ale w zamian za to mniej prestiowa, czy t, która ma wikszy presti, ale
te wicej kosztuje.
Jedynymi elementami, które w prowadzonych (ogólnych) badaniach mona uzna
za elementy innowacji wartoci byy e-learning, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Studia
MBA, Uniwersytet Otwarty (w rónej postaci) oraz klasy patronackie. Niestety kady
z nich jest w miar atwy do skopiowania.
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VALUE INNOVATION AS CONTEMPORARY CONCEPTION
OF MARKETING STRATEGIES
Abstract. Turbulent environment forces the organizations to search for new ways to cope
with increasing competition. Most of the companies realized that to survive it is essential
to orient their activities to the needs and desires of customers and, more than ever attention,
watch the competitors. Analysis of competitors, however, does not serve to compare them
in order to provide customers with value at a higher level or at a lower cost, but primarily
aims at the creation of value, which competitors do not provide to customers.
One such method, presented in this paper, is to create innovations in the eld of value. In
relation to marketing activities is to create a cohesive, dif cult to copy a set of marketing
– mix tools, which was the value for the customer, the cost for the customer, convenience,
communication and staff.
Analysis of the various elements of marketing – mix, in the context of activities intended
to create innovation in the eld of value, was conducted in relation to public universities
in Poland. The results of studies, conducted among students of the Faculty of Management
University of Podlasie (UP) were presented.
With regard to value for the customer, UP students recognized such elements of value innovation as: e - books, MBA, exible study, the number of departments and modern trends
of teaching. The cost for the customer maintenance cost of living (in the case of stationary
studies), and tuition fees (in the case of part time studies). Location, occupational base,
e-learning and multimedia lectures for students of UP were elements of convenience for the
customer. Foreign exchange, the prestige of the university (transformation into a university)
and the quality of Web pages can be considered as components of communication with the
client.
Key words: marketing strategies, innovation in the eld of value, tools of value innovation,
key success factors, public universities in Poland
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