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Analiza Jakość vs. cena pozwala na określenie pozycji 
konkurencyjnej produktu z dwóch perspektyw:  
postrzeganej względnej jakości – odnosząc wskaźnik satysfakcji z 

produktu do średniego poziomu zadowolenia na rynku 
określa się przewagę lub jej brak w aspekcie dopasowania 
produktu do oczekiwań klientów.  

Produkt 
Wskaźnik 

Satysfakcji 
A 

Średnia satysfakcja w 
segmencie 

B 

Postrzegana  
względna jakość 

A/B 

I 80 % 88 % 91% 

II 70 % 65% 107% 

  
 Produkt II pomimo niższego wskaźnika satysfakcji ma lepszą 

postrzeganą względną jakość. Działając w mniej 
wymagającym segmencie, w oczach klientów, realizuje o 7% 
lepiej  ich oczekiwania. Produkt I traci według klientów do 
konkurencji  9%.  

 
wskaźnika względnej ceny – odnosząc cenę produktu do średniej ceny 

na rynku określa się pozycję cenową produktu w segmencie. 
Często jeżeli ceny „na półce” różnią się od cen postrzeganych 
przez klientów w analizie należy uwzględnić te funkcjonujące 
w opinii klientów. 

 

Produkt 
Cena 

produktu 
A 

Średnia cena w 
segmencie 

B 

Wskaźnik 
względnej ceny 

A/B*100% 

I 1 800 zł 2 000 zł 90 % 

II 1 100 zł 980 zł 112 % 

 
Produkt  I jest o 10% tańszy niż oferta konkurencji co przy 
pozycji jakościowej – 90% zapewnia równowagę pomiędzy 
postrzeganą jakością i ceną. 
Produkt II przy cenie o 12% wyższej niż pozostałe produkty 
na rynku realizuje satysfakcję klientów lepiej tylko o 7 
punktów procentowych od konkurencji.  



 
 

     
 

 
Przekładając powyższą analizę na formę graficzną wydzielić można, w 
ramach oferty firmy, cztery grupy produktów: 

Premium – produkty o jakości przewyższającej konkurencję i 
cenach powyżej średniej rynkowej 
Jakość za rozsądną cenę – produkty o jakości 
przewyższającej konkurencję i cenach poniżej średniej 
rynkowej 
Niska półka – produkty realizujące zadowolenie klientów 
słabiej niż konkurencja przy cenach poniżej średniej 
rynkowej 
Przepłacone – produkty o satysfakcji poniżej poziomu 
konkurencji i jednocześnie droższe od przeciętnej oferty na 
rynku 

 

 
 
 


