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Podstawowym narzędziem mierzącym jakość produktu/usługi jest 

wskaźnik ogólnej satysfakcji klientów. Bazując na swoich doświadczeniach 
z produktem/usługą klienci określają w jakim stopniu są z niego/niej 
zadowoleni, czyli w jakim stopniu produkt/usługa realizuje ich 
oczekiwania.  

Chcąc ocenić pozycję konkurencyjną produktu zestawia się jego 
wskaźnik satysfakcji z wynikami konkurencji lub średnią dla całej branży. 
Jeżeli nasz wskaźnik jest wyższy od konkurencji mamy przewagę, jeżeli 
niższy to konkurencja ma lepszą ofertę. JEDNAK CZY ZAWSZE ????? 
 

Załóżmy sytuację rynkową, w której mamy trzech konkurujących ze 
sobą producentów. Każdy z nich oferuje na klientom po jednym modelu 
telewizora (rynek telewizorów na podstawie Strategicznej 
Symulacji Rynkowej 4RMR, nie dotyczy realnych danych). Poniżej 
znajdują się wyniki badania zadowolenia klientów poszczególnych marek, 
oraz ceny modeli po jakich oferowane są klientom detalicznym. 
 
 

Producent Wskaźnik satysfakcji Cena 
Producent A 80 % 3 000 zł 

Producent B 68 % 1 999 zł 

Producent C 92 % 4 200 zł 
 

Rynek 80%* 3 066 zł* 
*Dla uproszczenia wartości dla rynku zostały policzone jako średnia 
arytmetyczna. W realnej analizie należałoby średnią przeważyć przez udziały 
poszczególnych producentów.  
 

Analizując pozycję konkurencyjną poszczególnych producentów tylko 
z perspektywy wskaźnika zadowolenia ich klientów, można wskazać 
zdecydowanego lidera – Producent C. Drugą pozycję zajmuje Producent A 
i daleko z tyłu Producent B.  

Przeliczając na wskaźniki względne (wynik firmy/wynik rynku) 
Producent A dostarcza produkt o średniej jakości  (80%/80%=1). Modele 
Producenta B są oceniane o 10% słabiej niż przeciętna oferta na rynku 
(68%/80%=0,9). Oferta lidera jakości, Producenta C, oceniona została 
20% powyżej wyników branży (92%/80%=1,2).   

Według tej samej metodologii oszacowano względne wskaźniki 
oferty cenowej poszczególnych producentów. W analizie zastosowano 
realne ceny z półki. Często jednak klienci mają zupełnie inne wyobrażenie 
na temat cen produktów różnych dostawców (jednych zawyżają innych 
zaniżają). Dlatego często do analizy stosuje się tzw. ceny postrzegane 
(ceny wskazane przez klientów w trakcie badań rynkowych). 
 
 



 
 
 

     
 

 
Producent Względny wskaźnik 

satysfakcji 
Względna cena 

Producent A 1,0 1,0 

Producent B 0,9 0,7 

Producent C 1,2 1,4 
 

Zestawiając względne wskaźniki oceny jakości oraz cen możemy 
ocenić rzeczywistą atrakcyjność oferty poszczególnych producentów. 

Producent A  –  średnia oferta za średnią cenę 
Producent B – produkt o 10% słabszy za cenę niższą o 30% od 

konkurencji 
Producent C – produkt o 20% lepiej postrzegany przez klientów za 

cenę wyższą o 40% od przeciętnej oferty na rynku. 
 
Podsumowując Producent B ma najlepszą pozycję 

konkurencyjną z perspektywy jakości do ceny. 
 
Wyniki powyższej analizy przedstawić można graficznie na matrycy     
Jakość vs. Cena. 
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Jakość za rozsądną cenę Premium 

Niska półka Przepłacone 



 
 
 

     
 

 

Pozycja Wartość wskaźników Strategia działania 

Premium Względna cena >1 
Względna jakość > 1 

Maksymalizacja postrzeganej 
jakości. 
Klienci rynku Premium za każdy 
dodatkowy bonus są skłonni 
zapłacić ekstra cenę. 
Maksymalny poziom ceny zależy 
od relacji ważności cena-jakość. 

Jakość za 
rozsądną cenę 

Względna cena <=1 
Względna jakość >= 1 

Równowaga pomiędzy 
postrzeganą jakością a ceną. 
Wysokość poziomu cen 
ograniczona możliwościami 
budżetowymi klientów 

Niska Półka Względna cena < 1 
Względna jakość < 1 

Utrzymywanie przewagi 
cenowej. 
Lepsza relacja ceny do jakości 
daje klientowi poczucie dobrego 
interesu – okazji 

Przepłacone Względna cena >1 
Względna jakość < 1 

Repozycjonowanie produktu lub 
jego wycofanie. 

 
 

 


