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Założenia projektu badawczego

bez lokowania produktu

Grupa 

kontrolna
Grupa 

testowa
z lokowanym produktem

Eksperyment polegający na porównaniu dwóch grup: kontrolnej (bez lokowanej marki) 
i testowej (z badaną marką).

CAWI n=100/audycja n=100/audycja

 Sprawdzenie czy lokowanie produktu działa

 I jeżeli działa to na jakie elementy związane z marką i programem
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Zdecydowany wzrost znajomości marki na obu analizowanych 

wymiarach.

Baza:N=100 oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, dane w %, sortowanie po Top of Mind/pierwsza wymieniona marka

Q5. Proszę wpisać wszystkie marki wody mineralnej, które Pan[i/] zna choćby tylko z nazwy.

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

3

10

11

25

PIERWSZA SPONTANICZNIE 
PODAWANA MARKA

WSZYSTKIE SPONTANICZNIE 
PODAWANE MARKI

Bez lokowania

Z lokowaniem
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Inna niż marki produktów tego typu

Innowacyjna

uczciwa

Wizerunek marki wzrósł na 3 analizowanych wymiarach – lokowanie 

było skuteczne również w tym obszarze.

Baza: n=100 oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, T2B, dane w %.

Q17A. Proszę ocenić na ile dane stwierdzenie pasuje lub nie do tej marki?

47

40

6

61

56

14

bez lokowania z lokowaniem

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

0 100

WIZERUNEK MARKI
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Dobre lokowanie produktu pasuje zarówno do serialu jak i aktorów 

w nim występujących. 

DOPASOWANIE MARKI 

Baza: oglądający serial z lokowanym produktem, n=100 dane w %.

P2. Na ile marka ….pasuje do programu/serialu w którym była prezentowana? / P3. Na ile ta marka pasuje do osób, którym towarzyszyła w programie / serialu? 

38
49

30

25

Program/serial Osoby/aktorzy

68 74

Zdecydowanie pasuje

Raczej pasuje

DO SERIALU I WYSTĘPUJĄCYCH W NIM AKTORÓW
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5

25

9

19

16

10

11 10 - Bardzo pozytywne

9

8

7

6

5

4

3

2

1 - Bardzo negatywne

8

Lokowanie produktu jest odebrane pozytywnie. Osoby oglądające 
doceniają naturalność i lekkość prezentacji produktu. Takie lokowania 
wpływa na chęć zakupu produktu. 

Baza: oglądający serial z lokowanym produktem, n=100 dane w %.

P5. Jakie emocje wzbudza u Pan[i|a] obecność marki…w programie/serialu? P4. Jak Pan[i|] ocenia obecność marki ….w programie/serialu….?

56%

OCENA LOKOWANIA PRODUKTU
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Lokowanie marki Piwniczanka w serialu Na dobre spowodowało

• wyższy poziom spontanicznej rozpoznawalności marki (top-of-mind

oraz ogółem)

• podwyższenie ocen na wizerunku marki na wymiarach: inna niż

produkty tego typu, innowacyjna, uczciwa.

Produkt został dobrze dobrany do serialu - zdecydowana większość

badanych uznała, że marka pasuje do serialu i grających w nim aktorów.

Naturalna okazja i sposób pokazania produktu zostały odebrane

pozytywnie.
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Lokowanie produktu zdecydowanie podwyższyło znajomość marki 

na obu analizowanych wymiarach. 

Baza: N=100 oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, dane w %, sortowanie po Top of Mind/pierwsza wymieniona marka

Q5. Proszę wpisać wszystkie marki firm FIRM UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAMAWIANIE JEDZENIA, które Pan[i/] zna choćby tylko z nazwy.

51

84

63

90

Bez lokowania

Z lokowaniem

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

PIERWSZA SPONTANICZNIE 
PODAWANA MARKA

WSZYSTKIE SPONTANICZNIE 
PODAWANE MARKI
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Lokowanie produktu zdecydowanie wpłynęło na chęć skorzystania 

z usług firmy.

Baza: N=100 oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, dane w %, sortowanie po Top of Mind/pierwsza wymieniona marka

Q6. Gdyby podczas najbliższej okazji miał[a/] Pan[i/] kupić produkt z kategorii FIRM UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAMAWIANIE JEDZENIA, to jaką markę by Pan[i/] wybrał[a/]?

36

60

47

77

Bez lokowania

Z lokowaniem

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

PIERWSZA SPONTANICZNIE 
PODAWANA MARKA

WSZYSTKIE SPONTANICZNIE 
PODAWANE MARKI

WPŁYW PROGRAMU NA CHĘĆ SKORZYSTANIA Z 
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Baza: oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, dane w %.

Q12. Na ile chętnie kupił[aby/łby] Pan[i/] produkt lub skorzystał[a/] z usługi?Q14. Na ile chętnie kupił[aby/łby] Pan[i/] 

bliskiej osobie zakup produktu lub skorzystanie z usługi? 

35 36

41

56

Bez lokowania Z lokowaniem

76

92

Zdecydowanie pasuje

Raczej pasuje

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

WPŁYW PROGRAMU NA CHĘĆ POLECENIA

Lokowanie produktu zdecydowanie wpłynęło na chęć polecenia 

skorzystania z usług firmy.
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Lokowanie produktu podniosło oceny w zakresie wizerunku marki

Baza: N=100 oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, T2B, dane w %.

Q17A. Proszę ocenić na ile dane stwierdzenie pasuje lub nie do tej marki?

WIZERUNEK MARKI

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

Nowoczesna

Wysokiej jakości

Luksusowa

Ma interesujące rozwiązania / produkty

Dla każdego

Przystępna cenowo

Przyjemna

65

53

58

43

61

38

40

84

80

75

81

81

63

55

bez lokowania z lokowaniem

0 100
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Lokowanie było dobrze dobrane do serialu i postaci w nim 

występujących.

Baza: oglądający serial z lokowanym produktem, n=100 dane w %.

P2. Na ile marka ….pasuje do programu/serialu w którym była prezentowana? / P3. Na ile ta marka pasuje do osób, którym towarzyszyła w 

programie / serialu? 

34 33

64 66

Program/serial Osoby/aktorzy

Zdecydowanie pasuje

Raczej pasuje

98 99

DOPASOWANIE MARKI DO SERIALU I WYSTĘPUJĄCYCH W NIM AKTORÓW



40
2
6

10

19

19

15

26

10 - Bardzo pozytywne

9

8

7

6

5

4

3

2

1 - Bardzo negatywne

16

Pokazanie usługi w serialu zostało ocenione pozytywnie. Odebrane 

zostało jako naturalnie i ciekawie wyeksponowane. 

Baza: oglądający serial z lokowanym produktem, n=100 dane w %.

P5. Jakie emocje wzbudza u Pan[i|a] obecność marki…w programie/serialu? P4. Jak Pan[i|] ocenia obecność marki ….w programie/serialu….?

79%

OCENA LOKOWANIA PRODUKTU
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11
14

24 21

32

18

26

44

9 - wyjątkowo mi się podobał

8

7

6

5

4

3

2

1 - w ogóle mi się nie podobał

17

Dobre umieszczenie lokowania wpływa nie tylko na podwyższenie 

postrzegania produktu, ale też na platformę, na której jest umieszczany.

BEZ lokowania
[A] n=100

Z lokowaniem
[B] n=100

Baza: oglądający program przynajmniej od czasu do czasu, dane w %.

Q01. (skala 1-9) Na poniższej skali proszę ocenić na ile podobał się Pan[i/u] odcinek SERIALU, który przed chwilą Pan[i/] widział[a/]. 

wynik wyższy/niższy niż w 
pomiarze referencyjnym

OGÓLNA OCENA SERIALU



Lokowanie marki Pyszne.pl w serialu Rodzinka.pl wpłynęło na:

• wyższy poziom spontanicznej rozpoznawalności marki (top-of-mind

oraz ogółem)

• wyższy poziom zainteresowania skorzystaniem z usług Pyszne.pl

• wyższy poziom rekomendacji marki innym

• lepszy wizerunek marki na wymiarach: nowoczesność, wysoka

jakość, luksusowość, dla każdego, przystępna cenowo, przyjemna

Zdecydowana większość badanych uznała, że marka pasuje do serialu

oraz osób, którym towarzyszyła co wpłynęło także na lepszą ocenę

serialu.
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Skuteczne lokowanie w różnych formatach

Wskaźnik

Bake off

Mlekovita

Na dobre i 

na złe

Piwniczan

ka

Rodzinka.

pl

Orange

Rodzinka.

pl

Pyszne.pl

VoP

Termy 

Bukovina

TOP-OF-MIND MARKI

SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ MARKI 

WSPOMAGANA ZNAJOMOŚĆ MARKI

SKŁONNOŚĆ DO ZAKUPU MARKI

ZAUWAŻALNOŚĆ MARKI W AUDYCJI

WIZERUNEK

Wpływ lokowania produktu oznaczono kolorem zielonym
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• Lokowanie produktu jest skutecznym

narzędziem w budowaniu relacji marki

z konsumentem.

• Marki wchodzące na rynek mogą

skutecznie budować świadomość

konsumentów, a liderzy rynku docierać

do nieprzekonanych konsumentów.

• Dobre lokowanie produktu buduje

pozycję marki i podnosi atrakcyjność

audycji

Co daje właściwe lokowanie produktu?
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• Zachowujemy zdrowy rozsądek i balans

między różnymi formami komunikacji

marki/usługi

• Ustalamy cel lokowania i sprawdzamy

czy został on osiągnięty

• Słuchamy specjalistów, którzy wiedzą

lepiej jaki sposób lokowania marki i gdzie

jest dla nas najbardziej skuteczny

Czym powinniśmy się kierować?



Dziękujemy za uwagę


