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• techniki stosowane 
w neuromarketingu

• zjawisko kupowania 
kompulsywnego



I. TECHNIKI 
NEUROMARKETINGOWE
• Jedną ze stosowanych technik jest 

merchandising – pochodzi od 
angielskiego słowa ‘merchandise’, 
które oznacza dobra przeznaczone na 
sprzedaż, czyli towar

• Drugą techniką stosowaną przez 
światowe marki jest wpływ osobowy



1. MERCHANDISING

• MERCHANDISING - stosowanie znaków 
towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i 
symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym 
produktem – najczęściej serialem telewizyjnym lub 
filmem - w celu poprawy efektów sprzedaży innego 
produktu (LeGresley, Muggli i Hurt, 2006); w 
drugim znaczeniu, to sposoby wpływania na 
zachowania klientów poprzez wystrój 
pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w 
celu zwiększenia sprzedaży (Diamond, 2007).



WPŁYW NA KLIENTÓW POPRZEZ:

• (1) Otoczenie punktu sprzedaży: 
• a) profil wiekowy okolicy - czyli 

to ilu potencjalnych klientów jest w jakim wieku
• b) socjoekonomiczny profil okolicy - chodzi o 

uwarunkowania społeczne oraz ekonomiczne
• c) dobra znajomość klienta docelowego - jeżeli zamierzamy 

zająć się jakąś specyficzną produkcją należy dokonać 
wyboru dla kogo ma być przeznaczony właśnie ten produkt

• d) lustrowanie otoczenia punktu sprzedaży, to zwrócenie 
uwagi na środowisko, w którym znajduje się punkt 
sprzedaży oraz dobór odpowiedniego asortymentu



• (2) Budowanie zaufania – klienci chętniej kupują produkty 
marek solidnych, kojarzących się z sukcesem, ale także 
takich, które wydają się być „fair” wobec klienta. 

• (3) Stosowane ceny – badania wykazały, że jedni klienci 
wolą ceny, które są okrągłą liczbą, niż te, które na końcu 
mają 0.99; jak się okazało, największą ich uwagę 
przykuwają pierwsze cyfry w cenie (Bizer i Schindler, 
2005); podczas gdy dla innych cena 4.99 będzie 
wskazywała na produkt zdecydowanie tańszy niż ten za 5; 
różne ceny, różnych produktów odpowiadają za aktywność 
różnych obszarów mózgowych.

• (4) Odpowiednie pozycjonowanie towarów w punkcie 
sprzedaży, tak aby sprawić jak najlepsze wrażenie na 
kliencie, a zarazem aby mógł on łatwo odnaleźć 
interesujące go produkty.



• Merchandising działa poprzez informowanie w sposób 
atrakcyjny, zrozumiały i przekonujący o istnieniu i 
lokalizacji sklepu, oferowanym asortymencie towarów, 
nowościach, towarach godnych szczególnej uwagi, 
rozmieszczeniu stoisk. Informacja jest różnicowana dla 
osób: 

• a) które nie miały zamiaru wchodzić do sklepu, ale coś je 
ku temu skłoni, 

• b) które weszły po określony produkt, ale może kupią coś 
jeszcze, 

• c) które są stałymi klientami i warto zadbać, aby takimi 
zostały (Diamond, 2007).



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z 
MERCHANDISINGU

• dopasowania asortymentu do specyfiki otoczenia i 
mieszkańców

• znajomość praw rządzących podejmowaniem decyzji przez 
konsumentów

• umiejętność wykorzystania w praktyce wystawienniczej 
zasad postrzegania kolorów, przestrzeni, wielkości, itd. 

• twórcze podejście do materiałów ekspozycyjnych 
wykorzystujące reklamę w środkach masowego przekazu

• poznanie reguł łączenie produktów impulsowych z 
produktami pierwszej potrzeby

• zwiększenie obrotów bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych nakładów finansowych (Diamond, 2007). 



2. WPŁYW OSOBOWY
• WPŁYW OSOBOWY- 

wynajmowane są osoby, 
które na przykład zamawiają 
dany napój w barze, kupują 
dany towar w 
supermarkecie lub noszą 
konkretny model butów w 
czasie spaceru po 
sąsiedztwie, aby w ten 
sposób zainteresować 
potencjalnych klientów 
(McGrath i Otnes, 1995)



II. Oniomania- 
kupowanie kompulsywne

• Chyba każdemu z nas zdarza się od 
czasu do czasu kupić rzecz zupełnie 
zbędną. Śmiejemy się wówczas z siebie, 
złościmy na własną głupotę i 
bezmyślność albo przechodzimy nad 
popełnionym błędem do porządku 
dziennego. To, co większości z nas 
zdarza się incydentalnie, dla niektórych 
może być jednak chlebem powszednim 
(Doliński, 2008). 



KUPOWANIE KOMPULSYWNE

• chroniczne, powtarzające się zakupy, które stają się 
podstawową reakcją na negatywne wydarzenia i 
uczucia jednostki; zapewniają one kupującemu 
krótkotrwałą przyjemność, ale owocuje negatywnymi 
konsekwencjami w długim okresie (O’Guinn, Faber, 
1989)



• Psychologiczny termin "kompulsja" oznacza 
przymus, natrętny nawyk. Kupowanie 
kompulsywne to nałóg chodzenia po sklepach i 
robienia zakupów (czasem wystarcza samo 
włóczenie się po centrum handlowym). 

• Kupowanie służy wyłącznie rozładowaniu 
napięcia, a nie zaspokojeniu realnych potrzeb. 

• „Nie kupuję szminki dlatego, że jest mi potrzebna, 
tylko po to, by poprawić sobie humor po kłótni z 
szefem” - tłumaczy pewna kobieta.



Inne nazwy kupowania 
kompulsywnego to:
• oniomania, 
• mania kupowania, 
• kompulsywna konsumpcja,
• uzależnienie od kupowania,
• kupowanie nadmierne,
• kupowanie dysfunkcyjne, 
• impulsywne zakupy, 
• shopoholizm



ZAKUPY IMPULSYWNE CZY 
KOMPULSYWNE

• W przypadku zakupów impulsywnych nie występuje 
element redukcji napięcia, radzenia sobie z negatywnymi 
odczuciami czy sytuacjami. Są one podejmowane nagle i 
spontanicznie, zwykle przy bezpośrednim wpływie bodźca- 
produktu

• Proces zakupu kompulsywnego może być rozłożony w 
czasie, a najważniejszym elementem jest radzenie sobie z 
negatywnymi emocjami (Rook, Hoch, 1985). 

CECHY WSPÓLNE: 
poczucie utraty kontroli, uczucie żalu po zakupowego,
zaangażowanie emocji



DETERMINANTY KUPOWANIA 
KOMPULSYWNEGO

Tendencja do kupowania kompulsywnego to względnie stała
cecha indywidualna, predyspozycja do zachowania się w
określony sposób, czyli do podejmowania zakupów
kompulsywnych. Natomiast zakupy kompulsywne - faktyczne
zachowanie osoby bądź grupy osób.

1. CZYNNIKI INDYWIDUALNE
a) czynniki neurobiologiczne - impulsywni kupujący częściej niż
przeciętnie mają krewnych z podobnymi zaburzeniami (McElroy i in.
1994) i częściej cierpią na stany depresyjne (Scherhorn, Reisch, Raab,
1990), zaburzenia lękowe (Valence, d'Astous, Fortier, 1988), zaburzenia
obsesyjno - kompulsywne (McElroy, 1994), zaburzenia łaknienia i inne
zaburzenia kontroli pobudzenia oraz uzależnienia od alkoholu i innych
substancji (Faber i in. 1995). 



b) samoocena - zakupy kompulsywne są zachowaniem kompensującym 
niską samoocenę. Konsument odczuwający nieprzystosowanie i niezadowolony 
z siebie uzyskuje gratyfikacje poprzez sam akt zakupu, kontakt z personelem 
sklepu (Faber, O'Guinn, Krych, 1987), kupowanie w określonych miejscach lub 
też kupowanie określonych dóbr. 

c) fantazjowanie - kupowanie to dla osoby rodzaj ucieczki w fantazję, gdzie 
jest ona ważna, godna szacunku, budzi respekt. Fantazje realizowane poprzez 
zakupy , mogą pozwalać konsumentowi na zniwelowanie negatywnych uczuć, 
podniesienie samooceny i polepszenie ogólnego nastroju (O'Guinn, Faber, 
1989). 

2. CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE
a)płeć -  kupowanie kompulsywne dotyczy zwłaszcza kobiet. Stanowią one
od 80 do niemal 100% wszystkich osób dotkniętych tym uzależnieniem. 

b) wiek - młodsze osoby są bardziej kompulsywnymi kupującymi (około 18 rok
życia), a tendencja ta zmniejsza się wraz z wiekiem (Christenson, 1994).



3. CZYNNIKI SPOŁECZNE
a) materializm - media kreują postawy konsumpcyjne, podkreślają wartość
przedmiotów i kupowania. Posiadanie staje się wartością samą w sobie,
podstawą szacunku innych i szacunku do samego siebie (Veblen, 1899)

b) model socjalizacji - dziewczynki mają bawić się w dom i sklep, a więc już
od dzieciństwa są przyzwyczajane do kupowania i spełniania się w tym

c) telewizja - W telewizji możemy się dowiedzieć jaka jest zależność między
posiadaniem, a statusem społecznym. Często także sami kupujący deklarują, że
oglądanie kanałów Teleshopping zwiększa natężenie ich zakupów
kompulsywnych (McElroy i in.1994)

d) postrzegany i faktyczny status społeczno – ekonomiczny - zakupy
kompulsywne częściej są podejmowane przez tych, którzy przekonani byli,że
normy kulturowe wymagają posiadania dla pokazania swojego statusu, przez
tych, którzy zrównywali wartości w swoim życiu z własnością. (d'Astous, 1990;
Rindfleisch, Burroughs, Denton, 1997)



e) grupa odniesienia - posiadanie odpowiednich ubrań,
kosmetyków - pod presją grup rówieśniczych (Elliott, 1994; Faber, 1992).
Osoby pochodzące z niepełnych rodzin wykazywały istotnie wyższą
tendencję do podejmowania zakupów kompulsywnych, niż te które
wychowywały się z obojgiem rodziców

f) postawa wobec pieniędzy - impulsywni kupujący przywiązywali wagę do
pieniądza jako sposobu na rozwiązanie problemów lub też jako wyznacznika
prestiżu społecznego (Furnham, Argyle, 1998)

g) forma pieniądza - formy niegotówkowe, zwłaszcza karty kredytowe
(Lejoyeux i in. 1999), mogą sprzyjać tendencji do kupowania kompulsywnego,
gdyż kupujący nie odczuwa związku zakupu z wydawaniem pieniędzy.

4. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ ZAKUPU
a) reklama i promocja - osoby uzależnione od kupowania reagują
przychylniej na reklamy zorientowane na wizerunek i emocje, niż na te, które są
zorientowane na korzyści z produktu (Elliott, 1994)



b) sposób dystrybucji - kompulsywni kupujący przywiązują wagę do kanału
dystrybucji. Duże znaczenie ma bezpośredniość i anonimowość sprzedaży
towarów, tj. telemarketing (Lee, Lennon, Rudd, 2000), sklepy internetowe,
sprzedaż wysyłkowa (Rook, Fisher, 1995).



PRODUKTY KUPOWANE 
KOMPULSYWNIE

Zakupy kompulsywne często odwołują się do wyglądu
fizycznego i atrakcyjności, do wizerunku innowatora,
często mają znaczenie symboliczne i emocjonalne,
odwołują się do wizerunku własnego konsumenta, albo
tez są związane z różnicami pomiędzy jego realnym, a
idealnym wizerunkiem własnym (Christenson i in. 1994; Schlosser i
in. 1994).
KOBIETY NAJCZĘŚCIEJ KUPUJĄ:
• ubrania
• kosmetyki
• buty
• biżuteria
• nagrania muzyczne



MĘŻCZYŹNI NAJCZĘŚCIEJ KUPUJĄ:
• sprzęt muzyczny
• nagrania muzyczne
• sprzęt sportowy

KONSEKWENCJE ZAKUPÓW 
KOMPULSYWNYCH

• konsekwencje emocjonalne: 
„+” polepszenie nastroju, walka ze stresem, obniżonym nastrojem, czy 
nawet depresją, obniżenie nieprzyjemnego napięcia, odczucie ulgi i 
przyjemności, 
„-” wstyd, wyrzuty sumienia, wina. 

• problemy finansowe: 
nadmierne zadłużanie się. 

•problemy rodzinne: 
konflikty z małżonkami i rodzicami.



W książce pt. „Psychologia zachowań 
konsumenckich”, prof. Andrzej Falkowski i prof. 
Tadeusz Tyszka ustalili objawy charakterystycznych 
zachowań dla konsumentów kompulsywnych, 
uwzględniając typową polską specyfikę tych 
zachowań konsumenckich



1.Bywa, że kupuję coś, nawet gdy mnie na to nie stać.
2. Czuję, że inni byliby przerażeni znając moje zwyczaje zakupowe.
3. Jeśli pod koniec miesiąca zostają mi jakieś pieniądze, po prostu 

czuję, że muszę je wydać.
4. W maksymalnym stopniu wykorzystuję kredyt na karcie kredytowej.
5. Bywa, że kupuję coś, by poprawić sobie samopoczucie.
6. Zdarzało mi się wypisywać czek, wiedząc, że nie mam na koncie 

dość pieniędzy, by go pokryć.
7. Po prostu chcę kupować i nie obchodzi mnie co kupuję.
8. Często kupuję coś, tylko dlatego, że jest wyprzedaż.
9. Odczuwam zdenerwowanie i niepokój w dni, kiedy nie idę ma 

zakupy.
10. Robienie zakupów jest dla mnie dobrą zabawa.
11. Bywa, że czuję się przygnębiony po zakupach.
12. Bywa, że kupuję coś i po przyjściu do domu nie jestem pewien, 

dlaczego to kupiłem.
13. Bywa, że wpadam w szał zakupów i nie mogę przestać.

14. Naprawdę sądzę, że gdybym miał więcej pieniędzy, rozwiązało 
by to większość moich problemów.



Im więcej odpowiedzi „tak”, tym większe nasilenie 
zachowań kompulsywnych. Autorzy tej skali – 
amerykańscy psychologowie- Ronald Faber i 
Thomas O`Guinn, ustalili ją na podstawie swoich 
wieloletnich doświadczeń, w kraju, w którym 
uzależnienie od zakupów dotyczy większej części 
społeczeństwa, czyli w Stanach Zjednoczonych. 
Według nich, nie ma konkretnej liczby punktów, 
od której można by mówić o kompulsji. Chodzi tu 
raczej o to, by za pomocą tej ankiety rozpoznać i 
odpowiednio zaklasyfikować zachowania o 
charakterze kompulsywnym.



Podsumowanie
• Wraz ze wzrostem stopy życiowej przeciętnej 

polskiej rodziny, wzrósł również wskaźnik 
różnorodnych, nieznanych do tej pory, zachowań 
konsumenckich. Należą do nich m. in.: niedzielne, 
rodzinne zakupy w hipermarketach, jako forma 
wspólnego spędzania wolnego czasu; traktowanie 
przecen i wyprzedaży w renomowanych centrach 
handlowych, jako ważnego wydarzenia z 
osobistego punktu widzenia i tzw. „korzystanie z 
okazji”, „chodzenie po promocjach” itp., czyli 
zakupy, przy których nie kierujemy się swoimi 
rzeczywistymi potrzebami, ale ulegamy reklamowej 
sugestii. 



• Wszystkie te zachowania są bezpośrednio 
związane z naszą podatnością na ukryte informacje 
i przekazy zawarte w reklamach, a – jeśli im 
bezkrytycznie ulegamy przez dłuższy czas- 
kształtują one stopniowo w nas konsumpcyjny 
stosunek do życia. Jest to bardzo niebezpieczna 
wizja kształtującego się sposobu na „życie”. 

Czy merchandising i mania kupowania przejmą 
nad nami władzę, czy może nauczymy się w 
sposób nam niezagrażający korzystać z 
wynalazków dzisiejszego świata?





• Marilyn Monroe miała podobno w 
zwyczaju mawiać: "Pieniądze 
szczęścia nie dają, dopiero zakupy." 
O nietrwałości takiego szczęścia i 
istnieniu nieprzyjemnych 
konsekwencji związanych z jego 
osiąganiem przekonał się zapewne 
każdy kompulsywny kupujący. 
Może warto poszukać szczęścia 
gdzie indziej? 



Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy na zakupy. 
W końcu jest okres 
wyprzedaży 


