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Czas rynkowych chytrusów

Jan Hartman | Mw P

Tak się złożyło, że w okolicach świąt wypadło mi, że powinienem zrobić kilka poważniejszych

zakupów technicznych. Marny ze mnie konsument, lecz tym razem mogłem sprawdzić

introspekcyjnie, do jakiego zaliczam się typu. Otóż okazuje się, że uwielbiam wiedzieć

wszystko naraz i natychmiast. Chciałbym dokonać wyboru w ten sposób, że ktoś w krótkim

czasie do czegoś mnie przekona i nie będę już musiał więcej zaprzątać sobie głowy wyborem

produktu.

 

Niecierpliwy ze mnie konsument, tym bardziej że w zasadzie ufam rynkowi i wierzę w zasadę „im

droższe, tym lepsze”. W danej kategorii cenowej spodziewam się więc produktów podobnych, a

jeśli mają to być rzeczy dość drogie, to zakładam, że będą wyposażone w liczne cechy, które będą dla mnie bezużytecznym nadmiarem. Co

mi więc pozostaje? Ano znaleźć w sieci jakiegoś niezależnego fana-prosumenta, który fachowo przekona mnie do danej marki, tłumacząc,

na czym polegają różnice między poszczególnymi modelami. Zachowuję się w gruncie rzeczy tak, jakbym z góry już wiedział, co kupię i tylko

oczekiwał symbolicznego potwierdzenia mojego wyboru. A może raczej tak, jakbym nie wierzył, że zdolny jestem coś wybrać samodzielnie, w

związku z czym traktował szukanie i wybieranie jako iluzoryczny „rytuał godnościowy”, podczas gdy faktycznie zadecydują za mnie czynniki, na

które nie mam wpływu.

 

Czy jestem konsumentem typowym? Pewnie mam nieco mniejsze zamiłowanie do kupowania niż większość ludzi i gotów jestem

poświęcić na to nieco mniej czasu. Jako osobnik dość gorączkowy prę do przyjemności posiadania nowej rzeczy bez wystarczająco

rozbudowanej gry wstępnej, której reżyserem powinien być marketing. Odnoszę jednak wrażenie, że choć nie jestem typowym

konsumentem, to mimo wszystko mieszczę się w pewnym szerszym typie, który określić można mianem konsumenta

niesubordynowanego. Co więcej, wydaje mi się, że daje o sobie znać trend, który będzie się wzmagał w najbliższym czasie, a mianowicie

skłonność do wojowania konsumentów z marketingiem. Moja niesubordynacja i niecierpliwość jest czymś zwyczajnym, lecz jednocześnie

wydaje mi się, że granica między anarchią konsumencką a bezwolnym uleganiem impulsom jest płynna. I sam uważam się za przykład

przekraczania tej granicy. Może warto więc byłoby nauczyć się marketingowego zarządzania anarchiczną masą.

 

Poniekąd prawdą jest to, co się nam wciąż powtarza, a mianowicie, że współczesny klient coraz częściej wie, czego chce. Jednak z istotnym

zastrzeżeniem: on ma zwykle subiektywne poczucie, że wie, czego szuka i bardzo ceni sobie swoją autonomię. Zależy mu na tym, aby we

własnym przekonaniu kontrolować proces dochodzenia do decyzji zakupowych zarówno na poziomie racjonalnym, jak i emocjonalnym.

Luksus psychologiczny, jakim jest poczucie autonomii, stał się po prostu szeroko dostępny. Z roku na rok klient staje się coraz bardziej

przemądrzały i coraz lepiej wyposażony w narzędzia pozyskiwania informacji o produkcie oraz dokonywania porównań. W coraz mniejszym

stopniu skazany jest na informację, którą otrzyma od producenta za pomocą przekazu marketingowego. Co gorsza, jego bezpośrednia

wrażliwość na zaloty marketingowe słabnie. Im bardziej wyrafinowany jest nasz produkt, a wraz z nim zamożniejszy i lepiej wykształcony

klient, tym trudniej przekonać go o czymś wprost, czyli po prostu mówiąc do niego bądź pokazując mu jakąś reklamę. Jego potrzeba

wybierania sprawia, że musimy się z nim komunikować nie wprost.
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Moim zdaniem jest to wspólny mianownik aktualnych trendów konsumenckich. Wszystko zmierza w stronę rynku chytrych konsumentów.

Spójrzcie na siebie, marketerzy! Jak wy kupujecie? Czyż nie chytrze, coraz chytrzej? Oni, czyli targety, nad którymi pracujecie, nie różnią się

tak bardzo od was, chyba że pomagacie sprzedawać ogrodowe krasnale. Różnice kulturowe w świecie konsumentów, czyli w

społeczeństwie en globe, powoli się zacierają i tracą znaczenie marketingowe dla większości kategorii produktów. Marketerzy coraz śmielej

mogą sądzić po sobie.

 

Czyż nie lubicie kupować w sieci? Wszyscy lubią, a najbardziej lubią biegać od sieci do realu i z powrotem. Synchronizacja obu kanałów

handlu jest już w wielu przypadkach faktem i będzie postępować. Podobnie ma się sprawa z indywidualizacją i personalizacją oferty. Każdy

lubi mieć coś swojego i niepowtarzalnego, a producenci i sprzedawcy w coraz większym stopniu są już technologiczne i logistycznie

przygotowani na wytwarzanie złudzenia oryginalności i niepowtarzalności, za które większość z nas gotowa jest zapłacić parę groszy.

Poproszę samochód w groszki plus kawa z kropelką szafranu. Bardzo proszę. Niczemu nie wolno się dziwić i na wszystko trzeba się

otwierać. Jak czarodziej, a raczej zręczny iluzjonista, marketing powinien wyciągać z kapelusza coraz to nowe rzeczy, wciągając do tej zabawy

konsumentów. Dla takiego widowiska warto nadszarpnąć trochę reputację marki. Bo marki będą się upłynniać i, co tu dużo mówić, po

prostu psuć. Dla kapryśnego konsumenta anno 2013, który jest rulez, marka jest generalnie „co mi tam”. W niektórych branżach bardziej, w

niektórych mniej, ale marketing marki powoli zmienia się z budowania w żonglowanie. Nazwy, nazwy, nazwy. Nazwy firm, marek, modeli,

serii – wszystko to tylko słowa, za pomocą których wchodzimy w zgiełk rynkowy. Nie jest już takie ważne, co te słowa znaczą, a bardziej liczy

się to, czy są słyszane. Klient naszych czasów żyje w chmurze informacji, które musi selekcjonować i które w coraz większym stopniu będzie

selekcjonował dla niego elektroniczny asystent zakupowy. Staje się czymś znacznie ważniejszym samo bycie na giełdzie przetwarzanych

elektronicznie informacji niż publiczne eksponowanie logo marki. Powstaje przy tym nowa kategoria odbiorców informacji marketingowej –

profesjonalni lub półprofesjonalni pośrednicy, czyli rozmaici prosumenci, recenzenci, dziennikarze branżowi, właściciele portali

tematycznych, pracownicy serwisów zakupowych. Ich etos nie jest jasny i nie do końca wiadomo, na ile uważają obiektywizm i bezstronność

za wartość. Zapewne stronniczość i ujawnianie osobistych predylekcji powoli przestaje dziś uchodzić za nieuczciwe i nieprofesjonalne. Tym

samym nowa kasta pośredników przekształca się w ugrupowanie nieobliczalnych marketerów. Co zrobić, żeby pracowali dla nas?

Przekupić?

 

Nowy konsument ma wiele oczekiwań, tyle że słabo sprecyzowanych. Właściwie chciałby dostać wszystko, mieć w dobrej cenie wszystkie

funkcjonalności, a do tego jakiś bonus. Nie chce zrezygnować z żadnej możliwej do uzyskania zalety produktu w danej kategorii. Może to być

nawet namiastka lub atrapa, byle tylko nie czuł się gorszy od tych, którzy mają więcej od niego pieniędzy. Dziś i biedny chce być bogaty, więc

nasza w tym głowa, żeby wyczarować złudzenie awansu na konsumenckiej drabince. Każdemu jego niepowtarzalny przejaw zamożności i

sukcesu! Dlatego marketing przyszłości musi być jak psychoterapeuta. Musi mówić do konsumenta dużo i kojąco. Musi go zająć jego

własnymi problemami i pomóc mu się z nimi uporać. A wynagrodzeniem za psychoterapeutyczną sesję będzie zakup. Życzę wszystkim

marketerom na rok 2013 wielu fajnych pomysłów na balsamiczne opowieści dla niesfornych i neurotycznych konsumentów!
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