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Wstęp 

Praca "Polepszenie wizerunku firmy" to wynik analizy literatury przedmiotu, 

obserwacji, badań własnych oraz wniosków, jakie zespół zdołał wypracować w trakcie 

opracowywania zagadnienia. 

          Problematyka wizerunku firmy zajmuje w programie nauczania podstaw 

przedsiębiorczości dla liceów znikomy fragment. Stąd też koniecznym stało się sięgnąć po 

narzędzia, które pozwoliły dokładniej poznać zagadnienie. Stosując metodę badań 

ankietowych dokonano próby odpowiedzi na pytania dotyczące: stopnia rozpoznawalności 

firmy Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski, rozpoznawalności jej produktów, 

preferencji wyrobów oferowanych przez firmę, a także poziomu satysfakcji klientów              

z oferowanych wyrobów / usług. Wyniki badań, analiza literatury oraz wiedza pozyskana z 

innych źródeł pozwoliły podjąć realną próbę zmierzenia się z tematem.  

          W potocznym przekonaniu preferencje klienta zależą od jego przyzwyczajeń. Jednak na 

kształtowanie wyborów konsumenckich wpływ ma również wiele innych czynników, zaliczyć 

do nich możemy aktywność przedsiębiorstwa w środowisku, w którym funkcjonuje, jak 

również oddziaływanie wychowawcze. Żeby przekonać klienta do oczekiwanego przez firmę 

wyboru, należy zaoferować mu nie tylko dobrej jakości produkt konsumencki, ale także 

atrakcyjne "opakowania" tego produktu. Przy czym, w tym przypadku, pod sformułowaniem 

"opakowania" nie należy rozumieć kolorowej torebki opatrzonej nazwą wyrobu. 

          Praca składa się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze mają charakter czysto teoretyczny. 

W rozdziale I omówione zostało pojęcie wizerunku w ekonomii. Rozdział II to z kolei 

podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Kazimierz Szalewski. W rozdziale III 

przedstawiono graficznie wyniki badań oraz ich analizę. W części tej zawarto także analizę 

SWOT będącej niejako całością oceny sytuacji firmy oraz propozycje działań, mających 

spowodować ocieplenie jej wizerunku.  

          Zasięg badania (z różnych względów) ograniczył się do mieszkańców gminy Sępólno 

Krajeńskie. Nie mniej autorzy pracy są przekonani, że proponowane działania 

prowizerunkowe mogą znaleźć zastosowanie również poza obszarem pracy badawczej.                                         

 zespół LO Sępólno Kraj. 
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Informacja metodologiczna 

Temat: Polepszenie wizerunku firmy 

Przedmiot i cel badań. 

          Człowiek jest istotą działającą świadomie. Jednym z czynników, mających ogromne 

znaczenie w tej kwestii są decyzje, których podejmuje codziennie setki. Przedmiotem i celem 

badań pracy będzie poznanie potrzeb w zakresie usług oraz konsumpcji (w przedmiocie 

działalności przedsiębiorstwa Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski), pobudek które 

kierują wyborami w tym zakresie, a następnie zaproponowanie działań, które spowodują w 

perspektywie czasu zwiększenie szeroko rozumianych korzyści dla przedsiębiorstwa 

(korzyści wynikających z polepszenia wizerunku firmy).  

Metody, techniki i narzędzia badań 

          W każdej pracy badawczej, autor staje przed wyborem metod i technik badań 

adekwatnych do obranego przez niego przedmiotu rozważań. Ponieważ w literaturze 

przedmiotu spotykamy się z różną interpretacją i podziałem metod oraz technik, celem ładu 

pojęciowego jako wiodącą przyjmuje się definicję Tadeusza Pilcha, według której metoda 

badań to "zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych 

obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania 

określonego problemu naukowego".  

         Naszym celem jest poznanie czynników, które kierują bądź mogą kierować klientem        

w wyborach konsumenckich produktów w/w przedsiębiorstwa. Najlepszymi metodami w 

poznaniu, a następnie przedstawieniu tych wpływów będą: metoda krytycznej analizy 

literatury, metoda sondażu diagnostycznego oraz elementy metod statystycznych 

(obrazujących wyniki sondażu).  

          Celem metody krytycznej analizy literatury jest przedstawienie teoretycznych 

kontekstów zagadnień pracy, np. pojęcia wizerunku w ekonomii. Metoda sondażu 

diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy. W badaniach najczęściej występującą 

techniką jest ankieta,  której kwestionariusz zespół uczynił wiodącym narzędziem. 
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Rozdział I 

Zagadnienie wizerunku firmy 

          Wizerunek firmy (ang. „Corporate image”) to określenie tego, jak dane 

przedsiębiorstwo jest postrzegane na rynku – zarówno przez konsumentów, jak i inne 

podmioty. Składają się na niego skojarzenia z marką, reputacja, opinie, historia, działania 

marketingowe i rozpoznawalność na rynku. Kreowanie go wedle usystematyzowanej i 

koherentnej strategii jest arcyważne dla procesów marketingowych danego przedsiębiorstwa. 

Budowanie pozytywnych skojarzeń powiązanych z działalnością firmy jest jedną z głównych 

składowych dobrego planu dążenia do idealizacji wizerunku firmy, a w konsekwencji 

zwiększenia zysków. Ważna jest widoczność i rozpoznawalność firmy na rynku.  

 

1.1. Wymiary wizerunku firmy 

          Dana firma może być postrzegana pozytywnie, obojętnie, lub negatywnie. Każde 

przedsiębiorstwo powinno dążyć do udoskonalenia swojego wizerunku przede wszystkim w 

tej płaszczyźnie, gdyż to właśnie ona obrazuje ogólne wyobrażenie konsumentów i innych 

podmiotów (w tym potencjalnych kontrahentów) o jego działalności – a całościowe 

polepszenie reputacji może tylko i wyłącznie korzystnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.  

          Innym wymiarem wizerunku firmy jest to, jak jesteśmy postrzegani przez inne 

podmioty gospodarcze (wizerunek zewnętrzny), oraz jak sami siebie postrzegamy (wizerunek 

własny). Poznanie i zestawienie ze sobą tych dwóch wizerunków jest w stanie dostarczyć nam 

krytycznych informacji co do tego, co robimy dobrze (wizerunki się pokrywają, lub 

wizerunek zewnętrzny jest bardziej pozytywny), a co źle (uważamy, że robimy coś dobrze, 

ale nie pokrywa się to z zewnętrzną opinią). Z tego powodu wymiar ten jest najistotniejszy w 

diagnozie i analizie aktualnych problemów wizerunkowych przedsiębiorstwa.  

          Wyróżniamy również wizerunek idealny - czyli ten, który pragniemy uzyskać. Na 

podstawie zestawienia go z rzeczywistymi uwarunkowaniami funkcjonowania firmy możemy 

odkryć wizerunek realny (taki, który jesteśmy w stanie osiągnąć), a ten powinien stanowić 

podstawę dla utworzenia strategii doskonalenia wizerunku danego przedsiębiorstwa. Taka 

strategia musi być spójna, kompleksowa i oparta na analizie stanu rzeczywistego, lecz 



6 

 

opracowana perspektywistycznie, z zachowaniem należytej elastyczności, która umożliwi 

dostosowanie się do niespodziewanych zmian w realiach funkcjonowania firmy. 

 

1.2. Jak stworzyć dobry wizerunek firmy 

          Tworząc, bądź udoskonalając wizerunek firmy należy pamiętać o tym, by w miarę 

możliwości wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia, tradycję i historię firmy. Takie działanie 

da nam podstawy i zapewni ciągłość, która zostanie postrzeżona jako przejaw rzetelności i 

długoterminowej dedykacji. Podkreślanie i nieustanne powtarzanie w materiałach 

reklamowych wartości, które chcielibyśmy aby były kojarzone z naszym przedsiębiorstwem, 

spowoduje, że konsumenci zaczną podświadomie nas i nasze produkty / usługi z nimi 

korelować. Ważne jest, abyśmy w działaniach wizerunkotwórczych byli konsekwentni            

i rzetelni. Pomóc może także zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w świadome 

współtworzenie jej wizerunku wedle opracowanego planu. Przekonanie pracowników do 

głoszonego image’u firmy utwierdzi konsumentów w wierze w prawdziwość głoszonego 

wizerunku, natomiast jego brak może ich zrazić i źle wpłynąć na wyniki sprzedaży. 

Wielokanałowe dostarczanie informacji o firmie za pomocą różnych środków przekazu, w 

tym innowacyjnych (strona internetowa, e-commerce, media społecznościowe), również gra 

ważną rolę w kształtowaniu dobrego wizerunku innowacyjnej i nowoczesnej firmy, 

umożliwiając dotarcie do nowych klientów łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.  

          Konwencja, wedle której pragniemy kreować image naszej firmy, powinna być łatwo 

rozpoznawalna, nawiązująca do promowanych w strategii wizerunkowej wartości i atrakcyjna 

wizualnie. Wielu konsumentów ma tendencje do „wybierania książki po okładce”, tak więc 

pozytywne wyróżnienie się na tle konkurencji w kwestii prezencji produktów jest 

nieocenione. W tej dziedzinie ważna jest też konsekwencja, gdyż nagła i drastyczna zmiana 

kolorystyki i wzornictwa produktów zawsze obarczona jest ryzykiem. Lepiej zatem trzymać 

się obranego kierunku i każdorazowo czynić jedynie zmiany małego rozmiaru. 

          Oczywiście nie należy zapominać o wnikliwej analizie skutków przyjętych działań 

wizerunkowych i ewentualnej korekcji popełnionych błędów. Należy także zachować w 

naszej strategii pewną elastyczność, gdyż ta będzie wymagana do potencjalnego kontrowania 

działań konkurencji. 
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          Akcje charytatywne i sponsorskie to bardzo dobry sposób na zwiększenie 

rozpoznawalności firmy na rynku. W miarę możliwości częste i konsekwentne (regularne) w 

nich uczestniczenie / wspieranie tego typu wydarzeń jest trafnym sposobem na zbudowanie 

pozytywnej reputacji, która stanowi jedną z istotnych składowych wizerunku firmy. 
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Rozdział II    

Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski w ujęciu teoretycznym 

 

2.1. Źródła informacji o przedsiębiorstwie  

Wizyty w zakładzie pracy 

          Spotkania służyły przede wszystkim poznaniu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa 

(w tym również technologii produkcji) oraz obrazu firmy. Pozyskane informacje i wnioski 

stanowiły fundament dla kolejnych działań.  

Ankieta 

          Celem ogólnym przeprowadzenia sondażu było poznanie opinii, jak również wiedzy 

mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie na temat przedsiębiorstwa Piekarnia - Cukiernia 

Kazimierz Szalewski. 

          Cele szczegółowe, które przyświecały temu działaniu to: poznanie stopnia 

rozpoznawalności firmy, jej produktów, preferencji klientów oraz poziomu satysfakcji z 

oferowanych wyrobów i usług. 

          Na podstawie wyników opracowany został dalszy plan pracy, w tym propozycje 

rozwiązań, jakie można wprowadzić celem wzmocnienia przekazu (wizerunek) 

przedsiębiorstwa. 

Media (Internet, prasa) 

          Najważniejszą funkcją mediów jest funkcja informacyjna. W tym konkretnym 

przypadku media pozwoliły nam poznać nie tylko historię przedsiębiorstwa, ale przede 

wszystkim rynek, na którym funkcjonuje oraz mechanizmy ekonomii. 

Wizyta właściciela przedsiębiorstwa w Liceum Ogólnokształcącym 

          Rewizyta Pana Kazimierza Szalewskiego to końcowy etap realizacji projektu. 

Koniecznym stało się potwierdzenie bądź uszczegółowienie niezbędnych informacji 

projektowych i temu celowi służyło zaproszenie właściciela przedsiębiorstwa na zebranie 

zespołu.  
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Degustacja wyrobów przedsiębiorstwa :) 

          Nie sposób pracować nad zagadnieniem, nie poznając go od podstaw. Za takie grupa 

uważa nie tylko klikanie enter, kartowanie stron, podliczanie kolejnej pozycji z ankiety czy 

wizytę w zakładzie pracy, ale również... smak przedsiębiorstwa. 

 

2.2. Początki przedsiębiorstwa (zarys) 

          Przedsiębiorstwo powstało w 1991 roku w Sępólnie Krajeńskim (ul. Wojska Polskiego 

3) jako mały zakład rzemieślniczy, zatrudniający zaledwie trzy osoby. Pierwsze lokum liczyło 

zaledwie 36m
2
. Aby firma mogła skutecznie wejść na rynek i się rozwijać niezbędne okazało 

się zaciągnięcie kredytu. Wytyczono również pierwszą trasę rozwozu chleba: Sośno - 

Wielowicz. Tradycyjne receptury, narzucona samodyscyplina i zapał powodowały ciągły 

wzrost jakości pieczywa. Pochodną przemyślanych działań było poszerzenie asortymentu 

oraz wzrost produkcji. Niezbędnym celem dalszego rozwoju stało się znalezienie nowego, 

większego pomieszczenia. Poszukiwania przyniosły skutek pod koniec 1994, roku kiedy 

zakupiono, zmodernizowano i rozbudowano nowy obiekt (dawny budynek Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców "Społem"). Ulokowano w nim produkcję piekarską. W 2003 roku na 

nowe miejsce przeniesiono także produkcję cukierniczą. 

          Odważne i innowacyjne prowadzenie firmy zaowocowało tytułem "Piekarza Roku 

2006" w kategorii mała firma. Nie sposób pominąć wprowadzonych w 2004 roku systemów 

HACCP oraz ISO 9001, które są gwarancją (zachodnich) standardów jakości 

przedsiębiorstwa.  

 

2.3. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie  

Pełna nazwa firmy: Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski 

Adres rejestrowy: ul. Komierowska 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, województwo kujawsko 

- pomorskie 

Tel. stacjonarny: +48 (52) 388 02 30 

Fax: +48 (52) 388 21 09 



10 

 

Strona internetowa: http://www.piekarniaszalewski.com.pl 

E-mail: biuro@piekarniaszalewski.com.pl 

NIP: 555-00-07-197 

REGON: 90506241 

Polska Kwalifikacja Działalności: sekcja C, dział 10, grupa 10.7, klasa 10.71, symbol PKD 

PKD 10.71.Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  

Forma prawna: jednoosobowa własność prywatna 

Osoby zarządzające: Kazimierz Szalewski – właściciel 

Liczba zatrudnionych: 68 

Sklepy (saloniki) stacjonarne: Piła (3), Sępólno Krajeńskie (2), Chojnice (1) 

Liczba autosklepów: 4 

 

2.4. Otoczenie społeczno - ekonomiczne przedsiębiorstwa 

          Otoczeniem przedsiębiorstwa możemy nazwać niezależne od niego czynniki, które 

wpływają na podejmowane przez firmę decyzje. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalnego rynku 

najważniejsze z nich to: otoczenie ekonomiczne, otoczenie rynkowe oraz otoczenie 

demograficzne.  

          Mając na uwadze zakres działalności przedsiębiorstwa do otoczenia ekonomicznego 

możemy zaliczyć przede wszystkim następujące elementy:  

 wzrost dochodu na jednego mieszkańca gminy Sępólno Krajeńskie, który może 

przełożyć się na wzrost konsumpcji artykułów również sektora piekarnia - cukiernia 

(celem dokładnego zdefiniowania czynnika, należałoby zbadać strukturę wydatków 

mieszkańców gminy) 

 stopa bezrobocia w gminie Sępólno Krajeńskie: 14,6% (jej systematyczny spadek to 

teoretyczne podniesienie jakości życia mieszkańców, wciąż jednak wysokie 

http://www.piekarniaszalewski.com.pl/
mailto:biuro@piekarniaszalewski.com.pl
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bezrobocie to możliwość łatwiejszego "pozyskania" pracowników przez firmę i tym 

samym szansa na jej rozwój) 

 działalność kredytową oraz inwestycyjną przedsiębiorstwa  

          Najważniejszym czynnikiem otoczenia rynkowego, który kształtuje strategię firmy jest 

konkurencja. Przedsiębiorstwo musi systematycznie śledzić poczynania konkurentów. Lepsza 

jakość produktów, lepsza cena, nieprodukcyjna aktywność firmy w środowisku, którym 

funkcjonuje to elementy, które pozwolą myśleć o fotelu lidera branży lokalnego rynku. 

          W opinii Kazimierza Szalewskiego niepokojącym zjawiskiem, które przybiera na sile 

jest spadek popytu na wyroby piekarnicze, przede wszystkim chleb. Jest to zagrożenie nie 

tylko  dla firmy Szalewski, ale dla całej branży piekarskiej. W przysłowiowym koszyku coraz 

częściej miejsce chleba zajmuje substytut w postaci tzw. "śmieciowego jedzenia". Trudno 

jednoznacznie sprecyzować powody takiej sytuacji. Może to być trend, agresywna polityka 

firm produkujących substytuty, ale również niedostateczna wiedza klienta na temat 

negatywnego wpływu tego typu żywności na nasz organizm. 

          Drugim niejako rodzajem konkurencji jest konkurencja z tego samego segmentu 

produkcji i usług. W zakresie rynku lokalnego wyróżniamy:  

 Tomas & Bąkowski - konkurencja związana głównie z popularnością nazwisk, 

wielkością produkcji, wysokością cen oraz jakością produktów, 

 Bogdan Deja - konkurencja związana głównie z popularnością nazwiska, 

konkurencyjnością cen oraz jakością produktów, 

 Grochola - marka działająca na lokalnym rynku zasadniczo od niedawna, nie mniej 

zajmuje ugruntowaną pozycję, konkurencyjność jakościowa, cenowa oraz w dużej 

mierze wizerunkowa, 

 Zakryś - marka posiadająca stałe grono klientów, firma o ugruntowanej pozycji, 

konkurencyjność jakościowa, cenowa oraz w dużej mierze wizerunkowa, 

 Tydda - podobnie jak Grochola, na rynku lokalnym działa zasadniczo od niedawna, 

konkurencyjność jakościowa oraz cenowa, 

 Magdalenka - najmłodszy podmiot, konkurencyjny pod względem jakościowym          

i cenowym wobec produktów Szalewski,  
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 Kokosanka (cukiernia)  -  konkurencja jakościowa i cenowa, specjalizująca się 

również w realizacji nietypowych zamówień 

 dyskonty i większe sklepy oferujące wypieki własne (np. Biedronka) lub innych 

producentów (np. Hand - Piek z Kamienia Krajeńskiego czy Chrupek ze Złotowa). 

Najważniejszą zaletą w tym przypadku wydaje się przede wszystkim możliwość 

dokonania kompleksowych zakupów. 

          Ważnym czynnikiem z zakresu otoczenia rynkowego są także z całą pewnością rosnące 

wymagania klientów. 

          Na decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo wpływ mają również czynniki 

otoczenia demograficznego. W tym zakresie firma powinna śledzić przede wszystkim:  

 wahania demograficzne interesującego ją rynku (w przypadku gminy Sępólno 

Krajeńskie odnotowano niewielki spadek przyrostu naturalnego) 

 wahania udziału poszczególnych grup wiekowych w konsumpcji wyrobów firmy (ich 

różnicę po części obrazują wyniki ankiety) 

 wahania liczby mieszkańców, np. ze względu na saldo migracji (w perspektywie 

ostatniego roku w gminie Sępólno Krajeńskie odnotowano ujemne saldo, które 

wyniosło -73).   

 wahania zamożności, w 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca 

gminy Sępólno Krajeńskie wyniosło 3324,28 zł (brutto)  

          Podmiot gospodarczy, aby skutecznie prosperować na rynku i osiągać zyski, musi 

kierować się wieloma czynnikami. Nie jest to zadanie łatwe. Stąd też bardzo ważnym jest 

tzw. klimat dla przedsiębiorczości, który w dużym stopniu tworzą władze samorządowe. Zysk 

firmy to w konsekwencji praca dla mieszkańców i zysk dla budżetu samorządu, zysk dla 

budżetu zaś to możliwość rozwoju miasta / gminy, rozwój miasta / gminy, to zadowoleni 

mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
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Rozdział III 

Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski w ujęciu badań własnych 

 

3.1. Przedsiębiorstwo w opinii ankietowanych i ocena wizerunku firmy (wnioski) 

Badanie zostało przeprowadzone na 100 osobowej grupie mieszkańców gminy 

Sępólno Krajeńskie,  w dniach 10 - 12 stycznia 2018 roku. 

Wiek ankietowanych 

Ankietowani zostali podzielenia na 4 kategorie 

wiekowe: 

 poniżej 20 roku życia 

 21-30 rok życia 

 31-50 rok życia 

 powyżej 50 roku życia 

 

Żródła informacji na temat firmy i jej produktów. 

Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy na 

temat firmy i jej produktów są: rodzina i znajomi 

(ponad połowa wszystkich odpowiedzi). Aspekt 

ten jest szczególnie widoczny w kategorii poniżej 

20 roku życia (dalej, cyt. r.ż.). Obsługa sklepu / 

pracownicy firmy to najważniejsze źródło wiedzy 

dla pozostałych kategorii wiekowych. Informacje 

ze strony internetowej firmy pozyskuje (niemal w 

równych proporcjach) drobny odsetek badanych. 

 

Rozpoznawalność  znaku firmowego / logo firmy  Piekarnia - Cukiernia Kazimierz 

Szalewski. 

Zdecydowana większość ankietowanych (75%) 

odpowiedziała, że nie zna znaku firmowego 

przedsiębiorstwa. Różnice między kategoriami 

wiekowymi są niewielkie, ale to z grupy powyżej 

50 r.ż. najwięcej osób zadeklarowało, że potrafi 

to zrobić. Wśród skojarzeń wymieniane są: 

nazwisko Szalewski wpisane w kłosy zboża, lwy, 

chleb, kolorystyka oraz hasła jakość i tradycja. 
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Rozpoznawalność produktów przedsiębiorstwa. 

75 % badanych przyznało, że nie potrafiłaby 

rozpoznać produktów firmy Szalewski na tle 

produktów konkurencji bez spoglądania na 

etykietę. W tej kwestii największą wiedzę 

zadeklarowały osoby z przedziałów wiekowych: 

poniżej 20 r.ż. i powyżej 50 r.ż. 

 

 

Udział firmy w akcjach edukacyjnych / charytatywnych / sponsorskich. 

Niewiele osób (6) kojarzy firmę z akcji 

edukacyjnych, charytatywnych lub sponsorskich. 

Jeśli tak, to: z targów pracy, Dnia Adwentowego, 

Bractwa Kurkowego lub współpracy z 

miejscowym liceum. W kategoriach od pierwszej 

do trzeciej panowała proporcjonalna zgodność. W 

kategorii 50+ nikt nie wskazał odpowiedzi 

potwierdzającej udział firmy w takich akcjach. 

 

Regularność zakupów wyrobów piekarskich Szalewski. 

Najczęściej ankietowani podawali odpowiedź 

„kilka razy w miesiącu” oraz „kilka razy w 

tygodniu”. We wszystkich kategoriach pojawiła 

się również odpowiedź "sporadycznie". Z kolei 

codzienny zakup pieczywa preferuje cześć 

ankietowanych w dwóch kategoriach: 31 - 50 r.ż. 

oraz powyżej 50 r.ż. Wśród ankietowanych nie 

występują osoby, które nie kupują wyrobów 

piekarni Szalewski. 
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Czynniki decydujące o wyborze wyrobów piekarni Kazimierz Szalewski. 

Za najważniejsze czynniki 

ankietowani uznali: dobrą 

cenę, polecenie przez 

bliskich, świeżość i smak 

wyrobów oraz dogodną 

lokalizację.  

Nieco mniej osób za 

decydujące czynniki 

uważa:  promocje, miłą 

obsługę i markę Kazimierz 

Szalewski  

W opinii ankietowanych 

najmniejsze znaczenie w 

wyborze odgrywa brak 

dodatków (konserwanty, 

spulchniacze itp.).  

 

Najczęściej kupowane produkty piekarskie marki Szalewski. 

Zdecydowana większość ankietowanych 

najczęściej dokonuje zakupu chleba. Dominującą 

grupę wiekową stanowią osoby powyżej 50 r.ż.  

1/4 uczestników sondażu wybiera bułki, 

niewielka cześć pozostałe produkty. W kategorii 

21 - 30 r.ż. żadna z ankietowanych osób nie 

wskazała odpowiedzi - pieczywo! 

 

Produkty piekarskie oceniane najwyżej.  

Najlepsze produkty według ankietowanych to: 

pieczywo mieszane, żytnie i razowe (cenione 

przede wszystkim w ostatniej kategorii 

wiekowej). Bułki z kolei największe uznanie 

zyskały w najmłodszej kategorii. 
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Regularność zakupów wyrobów cukierniczych Szalewski. 

Ponad połowa uczestników kupuje produkty 

cukiernicze Szalewski kilka razy w miesiącu. 1/3 

robi tego rodzaju zakupy sporadycznie. Trzy 

osoby ankietowane przyznały, że nie kupują 

wyrobów Szalewski. Za powód takiej decyzji 

podały: zakupy u konkurencji, brak 

zainteresowania wyrobami cukierniczymi oraz 

domowe wypieki. 

 

Czynniki decydujące o wyborze wyrobów cukierni Kazimierz Szalewski. 

Dla ankietowanych istotne są 

przede wszystkim: 

zadowalająca cena, polecenie 

przez znajomych, dobry 

smak i świeżość oraz 

estetyka wyrobów.  

Mniej uczestników za ważne 

uznaje: miłą obsługę, brak 

konserwantów i możliwość 

dostosowania zamówienia do 

indywidualnych potrzeb. 

 

 

Najczęściej kupowane produkty cukiernicze Szalewski. 

Najczęściej wybierane produkty to ciastka 

sztukowe (np. pączki, drożdżówki). Kategoria ta 

dominuje  wśród ankietowanych poniżej 20 r.ż. 

Drugą najpopularniejszą grupę stanowią kostki 

deserowe (np. sernik, jabłecznik). Rzadziej 

wyróżniane są produkty cukiernicze 

konfekcjonowane (np. biszkopciki, chruściki) 

oraz torty. 
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Produkty cukierni oceniane najwyżej jakościowo. 

Najwyżej oceniono ciastka sztukowe (42% 

ankietowanych). W dalszej kolejności: kostki 

deserowe, produkty konfekcjonowane i torty. 

Wyniki analogiczne do wyników preferowanych 

produktów. 

 

 

 

Ocena zadowolenia z asortymentu usług oferowanych przez firmę w zakresie 

cukiernictwa. 

Według uczestników ankiety, asortyment usług 

oferowany przez firmę jest zadowalający. Średni 

wynik wynosi 3,85. Działania firmy w tym 

zakresie najwyżej ocenione zostały przez 

ankietowanych poniżej 20 r.ż.   (4,06). W 

pozostałych kategoriach wynik jest bardzo 

zbliżony. 

 

Zainteresowanie potencjalną usługą zamówienia wyrobów cukierniczych przez Internet 

/ telefon z dostawą do domu (za ustaloną minimalną kwotę). 

Zdecydowana większość respondentów (63%)  

wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem 

takiej usługi. Najwięksi entuzjaści tej opcji to 

ankietowani z przedziału wiekowego 31 - 50 

r.ż. Pesymistycznie do takiego rozwiązania 

podchodzą ankietowani powyżej 50 r.ż. 
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Kluczowe wnioski: 

          Wyniki badania wykazały, że znak firmowy Szalewski społeczności lokalnej jest 

kompletnie nieznany. Dużym wyzwaniem było również wymienienie skojarzeń z logo 

przedsiębiorstwa.   

          Jednym z najmniej efektywnych kanałów pozyskiwania informacji na temat działań 

firmy w zakresie produkcji oraz usług jest Internet. Pomimo atrakcyjnej strony internetowej 

większą skuteczność dotarcia do potencjalnego klienta dają social media. 

          Rozpoznawalność produktów firmy przez klientów jest również na słabym poziomie. 

Prawie trzy czwarte osób przyznało, że nie potrafiłaby rozpoznać produktów marki Szalewski  

bez spojrzenia na etykiety. Produkty niczym nie różnią się od produktów konkurencji. Nie 

zaskakują, nie wzbudzają zainteresowania, nie kojarzą się z marką Szalewski. 

          Firma nie wykorzystuje możliwości ocieplenia własnego wizerunku poprzez 

promowanie się w środowisku lokalnym! Zaledwie 10% ankietowanych kojarzy firmę z akcji 

edukacyjnych, charytatywnych i sponsorskich. 

          Ankietowani zauważyli rozsądne ceny na produkty oferowane przez firmę oraz dobrą 

jakość pieczywa i wyrobów cukierniczych. Jest to zapewne fundament pod decyzje wyboru 

produktów Szalewski. Czynnik ten daje podstawy do stwierdzenia, że przedsiębiorstwo potrafi 

zachęcić klienta do konsumpcji swoich produktów.   

          Badani zapytani o zainteresowanie możliwością zamówienia wyrobów cukierniczych 

przez Internet / telefon z dostawą do domu w 63 przypadkach odnieśli się do pomysłu 

pozytywnie. Pytanie ankietowe miało charakter tzw. "próbnego balonu" i miało wskazać, czy 

klient oczekuje zmian w zakresie usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. 
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3.2. Analiza SWOT (na podstawie całości materiałów)  

Mocne strony Słabe strony 

 ugruntowana pozycja firmy na rynku 

lokalnym 

 posiadane zasoby (finansowe) 

pozwalają firmie konkurować z innymi 

podmiotami branży  

 własne zaplecze lokalowe oraz własna 

flota samochodów dostawczych 

obniżają koszty prowadzenia firmy 

 stały popyt na wyroby pierwszej 

potrzeby (pieczywo) 

 cześć wyrobów wytwarzana na 

podstawie własnych receptur, 

najwyższa jakość składników 

 pozytywna opinia klientów dotycząca 

jakości wyrobów 

 innowacyjne zastosowania 

technologiczne 

 konsekwentne wprowadzanie na rynek 

nowych produktów 

 właściciel firmy to osoba posiadająca 

ogromne doświadczenie i kontakty na 

rynku 

 wykwalifikowana kadra pracownicza 

(doświadczeni cukiernicy i piekarze) 

 brak zdecydowanej przewagi nad 

konkurencją  

 działania marketingowe: 

 brak wykorzystania 

możliwości z zakresu IT 

 poza działalnością 

produkcyjną firma jest dla 

klienta niewidoczna na rynku 

 firma wobec spadku spożycia 

pieczywa nie podejmuje 

wystarczających działań, aby 

zahamować niekorzystny trend (na 

rynku lokalnym)   

Szanse Zagrożenia 

 zwiększenie produkcji i poszerzenie 

rynków zbytu 

 poszerzanie wachlarza produktów  

 udział w przetargach na zamówienia, 

np. dla szpitali, restauracji, przedszkoli 

 wzrost zamożności społeczeństwa  

 presja dużej konkurencji 

 ustawowy zakaz handlu w niedzielę 

 możliwość pojawienia się nowych 

konkurentów (np. zamysł tworzenia 

przy stacjach paliw sklepów 

spożywczych - niewykluczony 
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 możliwość pozyskania dotacji / 

funduszy unijnych 

 możliwość umowy partnerskiej z 

powiatowymi szkołami branżowymi w 

zakresie kształcenia zawodowego  

również własny wypiek pieczywa) 

 spadek spożycia pieczywa (średnio o 

2,5kg w stosunku rocznym na 

jednego mieszkańca) 

 coraz większe zagrożenie ze strony 

firm produkujących substytuty (tzw. 

śmieciowe jedzenie) 

 migracja mieszkańców rynku, na 

którym działa firma 

 deficyt na lokalnym rynku 

wykwalifikowanych pracowników i 

spowolnienie rozwoju firmy  

 

 

3.3. Proponowane rozwiązania (działania) prowizerunkowe dla firmy Szalewski 

 Natychmiastowe działania należałoby podjąć w tematyce social media. Coraz częściej 

można usłyszeć opinię "nie ma cię w social media, nie istniejesz". Facebook, Twitter, 

Snapchat, Instagram to tylko niektóre możliwości. Prowadzenie konta nie generuje 

kosztów (np. korzystania z usług specjalistów), również jego obsługa nie jest 

skomplikowana. Korzyści? Szybkość i ogromny zasięg informacji, duża grupa 

odbiorców oraz, a może przede wszystkim, stały kontakt z klientami.  

Z punktu widzenia klienta szczególnie ten ostatni czynnik ma ogromne znaczenie. 

Może on procentować lojalnością i polepszeniem wizerunku przedsiębiorstwa, a 

połączenie zadowolonego klienta z nowoczesną technologią, umożliwia wyrażanie 

swojej opinii. Czy przedsiębiorca może chcieć czegoś więcej w zakresie reklamy i 

budowania pozytywnego wizerunku firmy? 

Termin realizacji: luty 2018 r.   

 Sklep internetowy (on - line). Coraz więcej z nas (klientów) korzysta z nowinek 

technologicznych, również w zakresie zakupów przez Internet. Zalety? Oszczędność 

czasu przede wszystkim, ale również możliwość porównania produktów i zamawiania 

ich w dowolnym dla klienta czasie. Według ustaleń zespołu, żadna z istniejących 
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konkurencyjnych firm na rynku lokalnym, nie korzysta w pełni z możliwości, jakie 

daje sklep internetowy. Tempo rozwoju nowych technologii oraz styl życia z całą 

pewnością spowodują spadek zysków, jakie firmy (nie tylko tej branży) osiągają z 

obecnej (stacjonarnej) działalności.  Przysłowiowym lekarstwem na te okoliczności 

będzie strona internetowa wraz ze sklepem on-line! Posiadając takie narzędzie e-

Szalewski uzyskałby wsparcie w ramach promowania i pozycjonowania swojej firmy 

w wersji on-line. Co to oznacza? Oferta przedsiębiorstwa w bardzo krótkim czasie 

stałaby się dostępna dla bardzo szerokiego grona odbiorców (klientów).  Jak wdrożyć 

system? Odpowiednim krokiem będzie konsultacja z profesjonalistą.  

Uruchomienie tego typu rozwiązania jest jednoznaczne z postrzeganiem firmy jako 

tej, która idzie z duchem czasu, wyprzedza konkurencję. Taka firma staje się obiektem 

zainteresowania nie tylko mediów (gratisowa reklama!), ale również specjalistów w 

swoim fachu -  wykwalifikowanych pracowników. Staje się w końcu obiektem 

zainteresowania dla tych, którzy dopiero znajdują są na początku drogi zawodowej i 

pragną uczyć się od  i u najlepszych. Najcenniejszy kapitał? Kapitał ludzki. 

Termin realizacji: marzec 2018 r.  

 Najbardziej znanym sposobem na zareklamowanie przedsiębiorstwa jest dystrybucja 

ulotek. Metoda krytykowana, ale dobrze zaplanowana jest bardzo skuteczna! 

Pomijając oczywiste czynniki typu: kto i w jaki sposób wręcza ulotki (rozdające osoby 

powinny posiadać elementy nawiązujące do reklamowanej firmy), miejsce rozdawania 

ulotek (powinny to być miejsca ruchliwe), przekaz ulotki (powinien być krótki, 

zrozumiały, estetyczny), najważniejsze wydają się ulotki przynoszące wymierne 

korzyści dla klienta. Przykładem takiej korzyści może być rabat na dany produkt / y, 

co jednak ważne, aktywowany w okresie kilkunastu dni od daty dystrybucji ulotek. W 

tym przypadku ulotka nie zostanie wyrzucona chwilę po jej wręczeniu, a stanie się 

kilkunastodniową reklamą w domu klienta. Zaopatrzona na przykład w adres www 

może skłonić do odwiedzenia strony firmy i zapoznania się z jej ofertą. Wartość ulotki 

można zwiększyć jeszcze bardziej umieszczając na niej przepis na  "babciny" obiad.  

Firma wysyła w ten sposób informację, że dba nie tylko o budżet klienta, że pamięta o 

kliencie nie tylko w chwili zakupów, ale chce również towarzyszyć mu w rodzinnych 

spotkaniach, być kojarzona z rodzinną atmosferą, dobrym smakiem. 
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Termin realizacji: cyklicznie (raz w miesiącu)  

 Stworzenie i realizacja programu edukacyjno - dydaktycznego promującego zdrowe 

odżywianie, np. "Kanapka Pana Kazimierza" Program mógłby być skierowany tak do 

licealistów, jak i uczniów szkół podstawowych. Wobec regularnego spadku spożycia 

pieczywa, wypieranego przez tzw. "śmieciowe jedzenie" należałoby wprowadzić 

program profilaktyczny, który kształciłby nawyk spożywania pieczywa od 

najmłodszych lat. W ramach programu, pod szyldem Piekarnia - Cukiernia Kazimierz 

Szalewski uczniowie mogliby np. przygotowywać kanapki wg. własnego uznania, a 

następnie delektować się nimi w ramach drugiego śniadania. Kanapki te mogłyby być 

również sprzedawane (za symboliczną złotówkę) podczas spotkań z rodzicami, a 

uzyskane fundusze przeznaczane na cele charytatywne.  

Akcja prozdrowotna wśród najmłodszych to zawsze powód do dumy i satysfakcji bez 

względu kto ją przeprowadza. Akcje tego typu zawsze odbijają się (pozytywnym) 

szerokim echem w środowisku lokalnym. Obsługa akcji? Współpraca z wybraną / 

wybranymi placówkami oraz wolontariusze, którzy na taką akcję znajdą czas zawsze!  

Termin realizacji: dwa razy w roku (terminy do uzgodnienia) 

 Przeprowadzony sondaż ewidentnie wskazał, że klientom nie jest znane logo firmy  

(pyt. 3 ankiety), co przy dobrej jakości wyrobów może mieć niebagatelne znaczenie. Z 

dużym prawdopodobieństwem możemy założyć bowiem, że klient mając do wyboru 

produkty różnych przedsiębiorców wybrałby towar (dobry jakościowo), opatrzony 

znakiem firmowym Szalewski. Trudno jednoznacznie wyjaśnić powód zaistniałej 

sytuacji (może nim być np. konieczność uporządkowania znaku graficznego, 

ponieważ występuje jego rozmaitość, inne na szyldzie, inne na opakowaniach, na 

środkach transportu pieczywa). Nie mniej należy podjąć działania, które spowodują, 

że znak firmowy stanie się rozpoznawalny. Z całą pewnością służyć temu mogą 

wskazane już (wyżej) działania, a także udział przedsiębiorstwa w imprezach 

charytatywnych, sponsorskich, kulturowych czy edukacyjnych. Wyniki ankiety 

jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy nie utożsamiają firmy z udziałem w takich 

przedsięwzięciach. Warto także raz jeszcze pochylić się na najmłodszymi i stworzyć 

dla nich nowe logo, nazwijmy je roboczo Szalewski junior. Nic tak nie przyciąga 

uwagi najmłodszych, jak interesujące opakowanie, ciekawy obrazek. Żeby zwiększyć 



23 

 

zainteresowanie firmą, można ogłosić konkurs na takie logo w danym przedziale 

wiekowym.  

Termin realizacji:  do uzgodnienia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) 
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Komplikacje w trakcie pracy zespołu 

          Wizerunek firmy (również konkretnego przedsiębiorstwa), to pojęcie bardzo obszerne, 

wymagające od zajmujących się tym zagadnieniem przede wszystkim ogromnego nakładu 

czasu. Z dwóch powodów czasu tego często brakowało:  

 liczne obowiązki (także szkolne) 

 zbyt krótki termin konkursu na dokładne przestudiowanie tematu.  

          Utrudnieniem była także sama tematyka. W naszej (skromnej) opinii "skierowana" 

przede wszystkim do szkół, które taką problematyką zajmują się na co dzień. Opinię 

potwierdzić może podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum, gdzie zagadnienie 

wizerunku to niewielka cześć materiału.  

          Praca w grupie ma mnóstwo zalet, tam gdzie są plusy są jednak i minusy. Wielość 

pomysłów, odmienne spojrzenia na zagadnienie, podział pracy, wizja efektu finalnego to 

powody nie jednej "wyczerpującej" wymiany zdań. Długie dyskusje i wymiana opinii 

początkowo spowalniały proces decyzyjny,  jednak i z tym zespół sobie poradził. 

          Niełatwym zadaniem okazało się w końcu przeprowadzenie ankiet. Mieszkańcy 

niechętnie zgadzali się na udział w sondażu (powodując wydłużanie czasu, jaki był 

przeznaczony na to zadanie). Dodatkowym problem stały się, swojego rodzaju ograniczenia 

części zespołu. Proszenie o odpowiedź potencjalnych ankietowanych budziło w części z nas 

zakłopotanie. 
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Zakończenie 

 Celem pracy było przybliżenie pojęcia wizerunku w ekonomii i jego analiza na 

przykładzie przedsiębiorstwa Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski. Przedstawiona 

problematyka nie wyczerpuje oczywiście w całości zagadnienia. Nie mniej, przedstawiony 

materiał faktograficzny i badawczy, upoważniał do sformułowania wniosków, które pojawiły 

się w pracy.  

          Badania jednoznacznie pokazały, że przedsiębiorstwo produkuje znakomitej jakości 

wyroby, jednak jej pozytywny wizerunek uszczuplany jest przez brak działań 

pozaprodukcyjnych i nie w pełni wykorzystywanie możliwości z zakresu IT. Praca obrazuje 

nie tylko mocne i słabe strony firmy Szalewski, ale również zagrożenia w rozwoju i szanse na 

jej rozwój.  

          Studium przypadku, dla zwykłych nastolatków początkowo było wyprawą w nieznane. 

Nic jednak nie smakuje tak dobrze, jak poczucie sumiennie wykonanej roboty. "Poprawa 

wizerunku firmy" w naszym wykonaniu, to nie tylko uciekające nocne minuty, wertowanie 

kolejnych stron, wstukiwanie w klawiaturę kolejnego fragmentu pracy czy wysyłanie 

dziesiątek wiadomości e-mailowych, ale przede wszystkim nowa wiedza, nowe 

doświadczenie i ciekawa przygoda.  

           Nasze oczekiwania? Liczymy na pozytywny odbiór naszej pracy i docenienie 

zaangażowania. Mamy nadzieję, że choć jedna z naszych propozycji znajdzie zastosowanie i 

przyczyni się do ocieplenia wizerunku przedsiębiorstwa (nie tylko "naszej" konkursowej 

piekarni - cukierni).  

          Jako uczniowie szczególną uwagę zwracamy na aspekt edukacyjno - wychowawczy. 

Wyniki badań mówiące o spadku spożycia chleba wśród młodych obywateli są niepokojące. 

Nawyki żywieniowe kształtują się od dzieciństwa, dlatego tak ważne są wizyty w szkołach i 

uświadamianie dzieci o prozdrowotnych właściwościach pieczywa. działania tego typu to 

także inwestycja. Temat na pierwszą lekcję? Zdrowe może być smaczne! 

          Z kolei jako młodzi ludzie podkreślamy, jak ważne jest nadążanie za technologią. 

Dlatego raz jeszcze namawiamy na aktywniejszą działalność w mediach społecznościowych. 

Jeśli udostępniane treści będą interesujące, to jedna z lepszych form reklamy. Początkowo 

wzbudzi ciekawość, a później stanie się nie tylko codziennym źródłem informacji, ale także 

rozrywki, co znacznie ociepli wizerunek firmy. 
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          Pomimo komplikacji, stresu, problemów chcemy podkreślić, że z przyjemnością 

podjęliśmy wyzwanie (zawsze podejmujemy)  udziału w konkursie EduBiznes, dumnie 

reprezentując Nasze Liceum! Była to nie tylko znakomita lekcja przedsiębiorczości, przede 

wszystkim tej lokalnej, ale również lekcja integracji i pracy zespołowej, w której każdy 

wspierał każdego! Zawsze też mogliśmy liczyć na Pana Kazimierza Szalewskiego, 

dziękujemy za poświęcony nam czas i współpracę! 
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Aneks 

Kwestionariusz ankiety  

Piekarnia - Cukiernia Kazimierz Szalewski 

 

Instrukcja. Na karcie znajduje się 15 pytań dotyczących przedsiębiorstwa Piekarnia 

Cukiernia Kazimierz Szalewski. Celem ankiety jest  poznanie:  

 stopnia rozpoznawalności firmy oraz  jej produktów na rynku lokalnym,  

 preferencji wyrobów oferowanych przez firmę,  

 poziomu satysfakcji klientów z oferowanych wyrobów / usług.  

Wypełnienie ankiety polega na wskazaniu odpowiedzi (zakreślenie pola), a także 

doprecyzowaniu wskazanych wyborów. Badanie jest anonimowe i posłuży pracy badawczej 

uczniom Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim 

biorącym udział w konkursie "EduBiznes". 

 

1. Wiek (klienta): 

 poniżej 20 roku życia 

 21 - 30 rok życia 

 31 - 50 rok życia 

 powyżej 50 roku życia 

2. Proszę podać źródło wiedzy na temat firmy, jej produktów i nowości wprowadzanych 

przez nią na lokalny rynek   

 strona internetowa firmy 

 rodzina / znajomi 

 obsługa sklepów / pracownicy firmy 

 inne (proszę podać jakie) .................................................................................................. 

3. Czy potrafił  Pan / Pani opisać znak firmowy / logo firmy Piekarnia Cukiernia 

Kazimierz Szalewski?  

 tak  

 nie 

Jeżeli odpowiedział / a Pan / Pani TAK proszę napisać skojarzenie z logo firmy.  

....................................................................................................................................................... 
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4. Czy byłby / aby Pan / Pani w stanie rozpoznać produkty firmy Szalewski spośród 

produktów firm konkurencyjnych nie spoglądając na "etykietę" ?  

 tak 

 nie 

5. Czy kojarzy Pan / Pani  w/w firmę z akcji edukacyjnych / charytatywnych / 

sponsorskich? 

 tak  

 nie 

Jeżeli odpowiedział / a Pan / Pani TAK proszę podać przykład akcji.  

....................................................................................................................................................... 

6. Jak często dokonuje Pan / Pani zakupów wyrobów piekarniczych Kazimierz 

Szalewski? 

 codziennie  

 kilka razy w tygodniu  

 kilka razy w miesiącu 

 sporadycznie 

 nie dokonuję zakupów wyrobów piekarniczych tej firmy 

Jeżeli wybrał / a Pan / Pani ostatnią odpowiedź proszę napisać dlaczego i kontynuować 

ankietę od pytania nr.10  

....................................................................................................................................................... 

7. Jakie czynniki decydują, że wybiera Pan / Pani wyroby piekarni Kazimierz Szalewski 

(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)?  

 dobra cena 

 promocje  

 miła obsługa 

 marka Kazimierz Szalewski  

 polecenie przez rodzinę / znajomych 

 wyroby są zawsze świeże / smaczne 

 brak konserwantów / barwników / spulchniaczy itp. 

 dogodna lokalizacja punktu sprzedaży  

 inny (proszę podać jaki) ...................................................................................................  

 



30 

 

8. Produkty, z której z wymienionych grup (oferowanych przez firmę), kupuje Pan / 

Pani najczęściej?  

 pieczywo mieszane, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie (np. chleb baltonowski, chleb 

wiejski, chleb rodzinny, chleb razowy, chleb swojski, chleb żytni słonecznikowy) 

 bułki (np. kajzerka, otrębuska, grahamka, bułka z ziarnem, bułka drożdżowa) 

 pozostałe produkty (np. pizzerka, paszteciki, rogal drożdżowy, zapiekanka) 

9. Produkty, z której z wymienionych wyżej grup (oferowanej przez firmę) ocenia Pan / 

Pani jakościowo najwyżej? 

 pieczywo mieszane, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie 

 bułki 

 pozostałe produkty 

10. Jak często Pan / Pani dokonuje zakupu wyrobów cukierniczych w/w firmy?  

 codziennie 

 kilka razy w tygodniu 

 kilka razy w miesiącu 

 bardzo sporadycznie 

 nie dokonuję zakupów wyrobów cukierniczych tej firmy 

Jeżeli wybrał / a Pan / Pani ostatnią odpowiedź proszę napisać dlaczego i przejść do 

pytania nr.15 

....................................................................................................................................................... 

11. Które z kryteriów ważne są dla Pana / Pani przy wyborze artykułów cukierniczych 

Kazimierz Szalewski (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)? 

 możliwość dostosowania zamówienia do indywidualnych potrzeb 

 miła obsługa 

 marka Kazimierz Szalewski 

 polecenie przez rodzinę / znajomych 

 wyroby są zawsze smaczne,  świeże  

 brak konserwantów / sztucznych barwników 

 zadawalająca cena (koszt mniejszy niż wypiek domowy) 

 estetyka wyrobów 

 inne (jakie) ........................................................................................................................ 
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12. Produkty, z której z wymienionych grup (oferowanych przez firmę), kupuje Pan / 

Pani najczęściej? 

 torty  

 ciastka sztukowe (np. pączek z marmoladą, ekler, oponka, jagodzianka, drożdżówka 

ze śliwką) 

 produkty cukiernicze konfekcjonowane (np. biszkopciki, chruściki, gwiazdki, mulatki, 

piernik krajanka) 

 produkty cukiernicze, w tym kostki deserowe (np. babka drożdżowa, strucla makowa, 

sernik, jabłecznik) 

13. Produkty, z której z wyżej wymienionych grup (oferowanej przez firmę) ocenia Pan / 

Pani jakościowo najwyżej?  

 torty 

 ciastka sztukowe 

 produkty cukiernicze konfekcjonowane 

 produkty cukiernicze, w tym kostki deserowe  

14. W jakim stopniu asortyment usług oferowanych w zakresie cukiernictwa przez firmę 

jest dla Pana / Pani zadawalający?  Proszę ocenić od 1 do 6 gdzie 1 oznacza bardzo 

niezadowalający, a 6 doskonały.  

 ...................................... 

15. Czy byłby / byłaby Pan / Pani zainteresowany / a możliwością zamówienia (za 

wskazaną minimalną kwotę) wyrobów cukierniczych przez Internet / telefon z dostawą 

do domu? Przy czym usługa ta wiązałaby się z poniesieniem dodatkowych kosztów (np. 

dostawy).  

 tak 

 nie 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety :)  

 

 

 

 


