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Wstęp
Pod koniec XX wieku Don Peppers i Martha Rogers [1993] zapowiedzieli 

schyłek marketingu masowego, głosząc potrzebę przejścia od orientacji 
produktowej, wykorzystującej ekonomikę skali, do orientacji skierowanej 
na relacje z klientami. Przewidzieli oni, że w przyszłości przedsiębiorcy 
nie będą nawet próbować sprzedać danego produktu jak największej licz-
bie nabywców, lecz przeciwnie, będą starać się sprzedać danemu klien-
towi jak najwięcej produktów, które dzięki dyferencjacji będą charakte-
ryzować się długim cyklem życia. W tym celu zaproponowali skupienie 
się na unikalnych relacjach z indywidualnymi klientami, tzw. relacjach 
jeden-do-jednego.

Od tego czasu minęło niemal 25 lat i, tak jak zapowiedzieli Peppers 
i Rogers, marketing jeden-do-jednego (ang. one-to-one marketing) stał się 
niezwykle popularny. Obecnie przyjmuje także nazwę marketingu sperso-
nalizowanego lub personalizacji i jest rozumiany jako prezentacja unikal-
nej oferty pojedynczemu użytkownikowi lub klientowi. Z biegiem czasu 
pojawił się także nowy termin – kastomizacja, zwana także kastomeryzacją, 
customizacją lub, tłumacząc na język polski – dostosowaniem do indywi-
dualnych potrzeb klienta.

Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest charakterystyka 
i ocena podejścia, jakim jest marketing spersonalizowany, oraz kasto-
mizacja, wskazanie ich podobieństw, różnic oraz sposobów ewaluacji. 
Dodatkowo w artykule zaprezentowano wyzwania dotyczące przyszłości 
i luki w wiedzy naukowej, dotyczącej zarówno specyfiki działania przed-
siębiorstw, jak i podejmowanych decyzji konsumenckich. W tym celu 
dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz wykorzystano 
studia przypadków.

1.	 Ewolucja	marketingu	spersonalizowanego
Podział na personalizację i dostosowanie został zaproponowany po 

raz pierwszy przez Franka Pillera z Politechniki w Cambridge w Stanach 
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Zjednoczonych. Terminy te właściwie rozróżniane w języku angielskim 
wywołują niemały spór semantyczny w języku polskim. Często używane 
są zamiennie, co świadczy o ich niezrozumieniu, a tym samym o chaosie 
terminologicznym. Rozumienia nie ułatwia także fakt częstego łączenia 
obu mechanizmów w ramach tych samych systemów.

Marketing spersonalizowany okazał się naturalną reakcją świata 
na dążenie jednostki do indywidualności. Zmiana wyglądu odzieży, obu-
wia, aplikacji komputerowej, wyglądu skrzynki mailowej, ustawień tele-
fonu komórkowego pozwala nadać przedmiotom osobisty charakter. Popu-
larny serwis poczty elektronicznej Gmail jako pierwszy nie tylko pozwolił 
użytkownikowi kreować wygląd swojej poczty, ale także dostosowywać 
jej funkcjonalność do indywidualnych potrzeb oraz eliminować irytujące 
użytkownika błędy. Podobnie iGoogle, które jako strona startowa została 
dopasowana do indywidualnych preferencji każdego użytkownika i jest 
zdecydowanie inna niż minimalistyczna strona główna Google. Korzystając 
z niej, użytkownik ma możliwość dopasowania funkcji i sposobu wyświe-
tlania danych do własnych preferencji, np. może ustawić prognozę pogody, 
kurs walut itp., co znacznie przyspiesza interakcję interfejsu z użytkowni-
kiem, a tym samym zwiększa jego satysfakcję.

Marketing jeden-do-jednego ma na celu dostosowanie dowolnego ele-
mentu marketingu mix do potrzeb potencjalnego klienta [Peppers, Rogers, 
1997; Peppers i inni, 1999, s. 151–160; Shaffer, Zhang, 2002, s. 1143–1160]. 
W dzisiejszych czasach przybiera dwie formy: personalizację i wyłaniającą 
się z niej kastomizację. W języku angielskim customization i personalization 
to odrębne określenia. Choć oba odnoszą się do sposobu prowadzenia 
działań marketingowych, różnią się sposobem interakcji z użytkownikiem. 
Custom odnosi się do rzeczy niestandardowych, z kolei personal – do czegoś 
osobistego. Celem obu jest wykreowanie informacji dopasowanych dla 
odbiorcy, zmniejszenie szumu informacyjnego, przyspieszenie odnajdy-
wania pożądanych treści, a w rezultacie podkreślenie wyjątkowości użyt-
kowników. Personalizacja jednak oznacza wybór jednej z wielu dostęp-
nych opcji, zaś kastomizacja to możliwość określenia przez użytkownika 
własnych opcji, innych niż standardowe.

2.	 Personalizacja	jako	kreacja	komunikatów	wpisujących	się	
w	potrzeby	użytkownika

Personalizacja jako forma marketingu jeden-do-jednego oznacza dostar-
czanie określonym odbiorcom unikalnych treści na podstawie zebranych 
o nich informacji. Z reguły takie dane można otrzymać ze źródeł wtórnych, 
np. danych demograficznych lub historii wcześniejszych wyborów konsu-
menta – zakupów, wyszukiwań w Internecie itp. Dwa główne elementy, 
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które ją wspomagają, to filtrowanie zawartości w zależności od typu użyt-
kownika oraz mechanizm rekomendacji.

Najczęściej wykorzystywanym do personalizacji medium jest Internet, 
głównie ze względu na możliwość śledzenia zainteresowań użytkownika 
(wiele witryn internetowych rozpoznaje użytkownika i jego ruchy w Inter-
necie) oraz tworzenie na ich podstawie ewentualnych propozycji oferto-
wych na przyszłość. Niektóre witryny internetowe wspierają użytkownika 
w podjęciu decyzji, prezentując mu informacje posegregowane według 
jego indywidualnych upodobań. Czasem, dzięki specjalnym systemom 
konfiguracyjnym, użytkownik ma możliwość obejrzenia produktu już 
dostosowanego. Najbardziej znane działania w zakresie personalizacji pro-
wadzi amerykańska firma Amazon.com, będąca największym na świecie 
sklepem internetowym, znanym przede wszystkim ze sprzedaży książek 
i płyt. Firma ta od lat wykorzystuje rekomendacje oparte na historii wyszu-
kiwania, zachęcając tym samym do eksploracji powiązanych produktów 
[Nunes, Kambil, 2001, s. 32–34]. Podobnie działa Facebook, który wykorzy-
stując dane o wspólnych znajomych, podpowiada, kogo można zaprosić 
do wspólnych kontaktów i wskazuje na strony, które mogą zainteresować 
potencjalnego użytkownika.

Powyższe przykłady wskazują, że personalizacja najlepiej sprawdza 
się w branży e-commerce: większość portali informacyjnych i mediów 
społecznościowych pozwala czytelnikom otrzymywać spersonalizowane 
produkty, które są w polu ich zainteresowania [Linden i inni, 2003, s. 76–80; 
Blattberg i inni, 2008]. Podobnie działają portale z nieruchomościami – tam 
również poprzez filtrowanie informacje zmieniają się w zależności od 
preferencji odwiedzającego, np. podanej przez użytkownika lokalizacji, 
posiadanego budżetu, wymiarów poszukiwanego lokum oraz jego cech. 
Należy jednak zauważyć, że w przypadku działań w Internecie persona-
lizacja treści, dzięki odpowiednim aplikacjom informatycznym, zachodzi 
niezależnie od woli użytkownika.

Obficie personalizację wykorzystuje też branża hotelarska. Znanym 
przykładem jest tu Portola Hotel & Spa w Kalifornii. Jako pierwsi na świe-
cie rozpoczęli wysyłkę zaproszeń do odwiedzenia hotelu drogą mailową. 
Zaproszenia, wysyłane dzięki wcześniej sporządzonej bazie gości, zawie-
rały specjalnie przygotowany rabat oraz nową ofertę. Podobnie personali-
zację wykorzystują brokerzy ubezpieczeniowi, tworząc ofertę dopasowaną 
do konkretnego klienta.

Zaletą personalizacji jest wzrastająca satysfakcja klienta przekładająca 
się na wyższe wyniki finansowe [Malthouse, Elsner, 2006, s. 40–50]. Tym-
czasem barierą, z jaką należy się zmierzyć, kreując personalizację, jest brak 
lub niewłaściwie przygotowana baza danych klientów. Oba te problemy nie 
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wynikają tylko z zaniechania ze strony przedsiębiorców, lecz coraz częściej 
są wynikiem tego, że klienci nie życzą sobie przetwarzania swoich danych 
osobowych. Wspomniany powyżej Amazon.com długo musiał tłumaczyć 
się swoim odbiorcom, skąd znał ich preferencje. Co więcej, personalizacja 
jest droga: wymaga nie tylko rzetelnej informacji o klientach i czasu, ale 
przede wszystkim dostosowanego oprogramowania.

3. Kastomizacja jako nowoczesna forma marketingu 
spersonalizowanego

Podczas gdy firma Amazon.com jako jedna z pierwszych testowała 
działanie personalizacji, Dell zaproponował kastomizację w przemyśle IT. 
Komputery zaczęły być „szyte na miarę”, a sam proces kastomizacji stał się 
częścią tworzenia wartości dla użytkownika [Dziadkiewicz, Nieżurawska, 
2016, s. 117–129], wynosząc równocześnie firmę Dell do rangi głównego 
gracza na rynku IT.

Dostosowanie ma miejsce wówczas, gdy klient sam określa elementy dla 
siebie najdogodniejsze. W przypadku działań w Internecie może na przy-
kład zdecydować, jakie informacje będą dla niego wyświetlane, jaki będzie 
układ, kolorystyka czy położenie poszczególnych wariantów. Za pomocą 
odpowiednich mechanizmów będzie mógł także kontrolować treść prze-
kazu. Dzięki kastomizacji użytkownik więc widzi to, co sam chce zobaczyć. 
Dwie podstawowe składowe tego mechanizmu mają na celu dostosowanie 
wyglądu oraz poszczególnych elementów interfejsu. Najlepszym przykła-
dem kastomizacji jest serwis społecznościowy MySpace, rzadko używany 
w Europie, za to niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych.

Z roku na rok kastomizacja staje się coraz bardziej popularna: w branży 
gastronomicznej restauratorzy zapraszają gości do tworzenia wspólnie 
menu, sportowy gigant Adidas-Salomon wykorzystuje kastomizację do 
współtworzenia sportowych wyrobów. Badania dokonane przez Bergera 
i Pillera pokazały, że klienci zdecydowanie bardziej skłaniają się ku obu-
wiu, które sami mogą współprojektować, niż ku temu, które jest masowym 
wytworem koncernu [Berger, Piller, 2003, s. 42–45]. Kastomizację stosuje 
również odzieżowa firma Levis, meblarska IKEA, samochodowy koncern 
BMW (dach BMW Mini tworzy się w specjalnie przygotowanym na stronie 
internetowej firmy programie i wysyła online do producenta). Deutsche 
Bank wprowadziło w wielu krajach Europy możliwość zaprojektowania 
okładki własnej książeczki czekowej i karty kredytowej (te działania wyko-
rzystuje także popularny w Polsce mBank). Firma farmaceutyczna VURU 
zaprosiła klientów do współtworzenia pudełka na leki nie tylko w kwestii 
kolorystyki, ale także ilości i wielkości przegródek itp. Innym przykładem 
jest niedawno wprowadzona w Polsce (maj 2017) usługa w restauracjach 



 Personalizacja a kastomizacja w marketingu 99

McDonald’s, która polega na tym, że konsumenci sami komponują skład 
popularnych burgerów. Na rysunku 1 zaprezentowano zasięg działania 
personalizacji i kastomizacji.

Rysunek	1.	Zasięg	działania	personalizacji	i	kastomizacji
marketing masowy

 
poziom 
segmentacji 
 
 

działania zainicjowane 
przez przedsiębiorstwo

działania zainicjowane 
przez klienta

personalizacja marketing jeden-do-jednego kastomizacja

Źródło: [Arora i inni, 2008, s. 307].

Rozpatrując kastomizację w wąskim ujęciu, należy ją określać jako 
element dyferencjacji produktu. W szerokim ujęciu ma dawać klientowi 
poczucie wyjątkowości z procesu nabycia współprojektowanego produktu. 
I ta cecha, nieodłącznie powiązana z satysfakcją klienta, jest główną zaletą 
kastomizacji. Dobre przykłady można mnożyć, tymczasem pomimo wiel-
kiej popularności i nacisków ze strony użytkowników na wprowadzanie 
tego typu działań, kwestie dostosowania są rzadko opisywane w litera-
turze. A szkoda, ponieważ zalety są strategiczne, zwłaszcza w sektorach 
wysoce konkurencyjnych, w których dyferencjacja produktowa jest istotna, 
ale trudna do osiągnięcia, np. w branży restauracyjnej, odzieżowej, ban-
kowości czy IT.

Wadą dostosowania są zaś koszty wdrożenia. Dla wspomnianej firmy 
Adidas koszty te wzrosły o 30% w porównaniu z produkcją standardową. 
Należy zadać sobie więc pytanie, czy wzrost wartości firmy dzięki wpro-
wadzeniu kastomizacji przewyższa koszty związane z jej implementacją.

Co więcej, kastomizacja może utrudnić klientowi podjęcie decyzji 
o zakupie. Obecnie bowiem przedsiębiorstwa konkurują ze sobą zakresem 
oferty, stąd wybór konkretnego produktu bywa utrudniony. Dlatego też 
Huffman i Kahn [1998, s. 491–513], Dellaert i Stremersch [2005, s. 219–227] 
wskazują na problemy natury psychologicznej, dotyczące wymiany pro-
duktu z bogatej oferty na rzecz niestandardowego, dopasowanego indy-
widualnie pod klienta produktu, ale o wyższej użyteczności.

Innym potencjalnym problemem jest otwarcie tzw. puszki Pandory 
(nieustannie rosnące oczekiwania klientów). Na przykład klient BMW mini 
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może zadecydować niemal o każdej zmianie w samochodzie, począwszy 
od wnętrza do projektu felg. Nie wiadomo, jak jednak zareaguje, gdy firma 
odpowie mu, że w kreowaniu własnego wyrobu posunął się za daleko 
i niestety nie można już dokonać dalszych modyfikacji.

4.	 Ewolucja	marketingu	spersonalizowanego	i	jego	implikacje	
z	design	thinking

Przyszłość zarówno kastomizacji, jak i personalizacji zależy od spraw-
nego działania trzech głównych czynników marketingu jeden-do-jednego 
[Black, Thomas, 2004], a mianowicie:

1) właściwego zebrania odpowiednich danych,
2) przetworzenia danych w konkretne wnioski,
3) wdrożenia, na podstawie wniosków, konkretnych rozwiązań.
Patrząc na powyższy podział, można zauważyć implikacje z koncepcją 

design thinking [Dziadkiewicz, 2015, s. 1441]. Na rysunku 2 zaprezento-
wano, jak obie metody wpływają na proces tworzenia nowego produktu 
[Dziadkiewicz, 2014, s. 386–393]. W obu koncepcjach samo słuchanie głosu 
klienta nie przynosi dobrych efektów, stąd tak istotna jest zmiana sposobu 
myślenia i otwarcie na nowe metody gromadzenia danych [Ulwick, 2009, 
s. 49]. W koncepcji design thinking, na etapie zbierania informacji, nie 
planuje się uzyskania od klienta odpowiedzi na temat jego wizji produktu. 
To jest rola designera. Projekty innowacyjne jako rezultat wdrożeniowy 
mają za to dać nabywcom nowe przymioty – dzięki nim zadania mają być 
wykonywane szybciej, lepiej, wygodniej lub taniej – tak jak życzy sobie 
tego przyszły użytkownik.

Kluczowym punktem na etapie zbierania danych (faza I) jest ich wła-
ściwy dobór. Przede wszystkim chodzi tutaj o dwa główne kierunki: pierw-
szym jest wymiar integracji (widok 360 stopni klienta1 byłby idealny), 
drugim zaś – dane o rzeczywistej ilości klientów firmy. Neslin i inni [2006, 
s. 95–122] krytykuje to podejście, poddając pod wątpliwość konieczność 
widoku 360 stopni dla wszystkich klientów. Jednak jednocześnie popiera 
on wymiar integracyjny w kanałach dystrybucji. Jego zdaniem firma mak-
symalnie może uzyskać wiarygodne dane o 40% swoich klientów, i to tylko 
od tych, którzy mają karty lojalnościowe. Uzyskanie danych o kolejnych 
60% klientów wydaje się być niesłychanie kosztowne i przez to nieefek-
tywne dla firmy.

1  Widok 360 stopni klienta (inaczej ocena 360 stopni) to metoda zbierania informacji 
o kliencie płynących z wielu źródeł. Opiera się tylko i wyłącznie na dostępnych informacjach 
o kliencie – im więcej danych posiada firma, tym bardziej kompletny jest obraz klienta.
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Rysunek	2.	Metodyka	wykorzystania	marketingu	1-do-1	i	koncepcji	design	
thinking	w	tworzeniu	nowego	produktu

Źródło: Opracowanie własne.

Te dywagacje prowadzą ku kolejnemu wyzwaniu każdej firmy – wnio-
skowaniu. W tym celu przydatne jest modelowanie statystyczne, które 
w postaci odpowiednich aplikacji komputerowych służy badaniu ruchów 
klientów (korzysta z nich m.in. firma SAS). Twarde dane na temat charak-
terystyki zakupów nie są jednak wystarczające. Obecnie przedsiębiorstwa 
stają więc przed wyzwaniem właściwego analizowania danych teksto-
wych [Coussement, Van den Poel, 2007], generowanych przez maile klien-
tów, blogi, fora internetowe, chaty, czy wpisy społeczności wirtualnych. 
Coca-Cola, Harley Davidson czy Walt Disney Company zainwestowały 
w uczenie się (zdobywanie wiedzy) od tzw. społeczności marki (ang. brand 
communities)2.

Ostatnim krokiem jest operacjonalizacja (faza III), wymagająca ścisłej 
koordynacji pomiędzy marketingiem, IT i produkcją. Te działania mogą 
znacznie rozwinąć możliwości firmy, czyniąc kastomizację i personalizację 
nierozerwalnymi.

Główną kwestią do przemyślenia przez przedsiębiorców jest dokład-
ność przewidywań reakcji klienta na zmiany cen, działań promocyjnych 

2  Społeczność marki obejmuje ludzi utożsamiających się z marką, zainteresowanych trwa-
niem, rozwojem i sukcesem marki. Są to interesariusze marki, a często nawet fanatycy 
marki [Dryl, 2016, s. 95].
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i komunikacji. Personalizacja polega bowiem na przyporządkowaniu 
odpowiedniego działania marketingowego właściwemu klientowi. Co się 
stanie natomiast, jeśli koszt błędnej klasyfikacji będzie zbyt wysoki? Jako 
przykład można tutaj podać sytuację, w której klient czuje się osaczony 
otrzymywaniem informacji o produktach, które w danym momencie nie 
są w kręgu jego zainteresowań, np. w formie przychodzących kilka razy 
w tygodniu newsletterów, w których rekomendowane są np. książki, buty, 
ubrania, wycieczki itp. Takie działanie może wywołać efekt odwrotny do 
zamierzonego, a niekiedy nawet całkowitą rezygnację odbiorcy z chęci 
otrzymywania rekomendacji od przedsiębiorstwa. Drugą kwestią jest to, 
jak daleko firma powinna się posunąć w personalizowaniu oferty? Na 
rysunku 3 przedstawiono poziomy personalizacji. Są to kolejno:

1) rynek masowy (1-do-wszystkich) – każdy klient otrzymuje ten sam 
standardowy produkt;

2) rynek podzielony na segmenty (1-do-n) – każdy uczestnik tego 
samego segmentu otrzymuje ten sam produkt;

3) rynek indywidualny (1-do-1) – każdy klient otrzymuje indywidualny 
produkt dostosowany do jego potrzeb.

Rysunek	3.	Poziomy	personalizacji	w	przedsiębiorstwie

Źródło: [Arora i inni, 2008, s. 310].

Analizując efektywność marketingu 1-do-1, może się okazać, że utrata 
„precyzji” w przechodzeniu ze schematu 1-do-n do 1-do-1 może być bar-
dziej wartościowa niż próba osiągnięcia za wszelką cenę pełnej persona-
lizacji 1-do-1.

Badania w tym zakresie można podzielić na dwie kategorie: wska-
zujące na korzyści ze stosowania personalizacji (badania wspierające) 
oraz badania poddające w wątpliwość tego typu działania. Wśród badań 
wspierających P.E. Rossi [Rossi i inni, 1996, s. 321–340] jako najważniejsze 
korzyści wskazał przyjęcie ceny 1-do-1 (zindywidualizowanej), ustalonej 
na podstawie danych historycznych, dotyczących zakupów w określonych 
gospodarstwach domowych. Wykonał on badania nad personalizacją, 
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na podstawie których dowiódł, że personalizacja (1-do-n, 1-do-1) poprawia 
wyniki sprzedażowe o 7,6% w porównaniu z marketingiem masowym 
(1-do-wielu). Dodatkowo Ansari i Mela [2003, s. 131–145] wskazali, że mar-
keting treści (ang. content marketing) w postaci forów społecznościowych, 
blogów, webinarów może zwiększyć oczekiwaną liczbę kliknięć w Inter-
necie o 62%. Do entuzjastów personalizacji należą też Arora i Henderson 
[2007, s. 514–531], którzy wskazali, że kastomizacja jako poziom całkowicie 
indywidualny (1-do-1) może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Badania, które poddają w wątpliwość efektywność personalizacji, prze-
prowadzili Zhang i Wedel [2007]. Zbadali oni potencjał do generowania 
przychodów na każdym z opisanych rynków, biorąc pod uwagę różne 
działania promocyjne i kanały dystrybucji: stacjonarne i online. Wyniki ich 
badań nie wskazały istotnych zmian w przychodach ani podczas wdroże-
nia personalizacji na poziomie segmentu ani rynku, zwłaszcza w sklepach 
stacjonarnych.

Wydaje się więc, że w przyszłości badania powinny iść w dwóch kie-
runkach: pogłębiania badań statystycznych np. poprzez korzystanie ze zło-
żonego algorytmu uczenia się [Blattberg, 2008] lub, biorąc pod uwagę 
ograniczenia danych i kwestie dotyczące specyfikacji, które mogą spowal-
niać pracę, w kierunku wykorzystania prostych modeli, mających na celu 
badanie wartości klienta, np. model RFM3.

5.	 Użyteczność	dla	klienta	a	marketing	spersonalizowany
Z marketingowego punktu widzenia konsument dostrzega większą 

użyteczność produktów, gdy jest on przekonany, że produkt wpisuje się 
w jego preferencje. Dlatego też jeśli koszty osiągnięcia wyższej użyteczności 
są w zasięgu możliwości firmy, wówczas przedsiębiorstwo może osiągać 
wyższe przychody ze strategii dopasowania produktów do konkretnej 
grupy klientów. Dostosowanie produktów i dbanie o ich różnorodność 
to obecnie dwie popularne strategie, stosowane przez wiele firm. Najpierw 
zachęca się klienta do ujawnienia jego preferencji, a następnie projekto-
wany jest produkt możliwie najlepiej dopasowany. Jedynie firmy stosujące 
strategię proliferacji produktów nie decydują się na prowadzenie takiego 
dialogu z konsumentami. Zamiast tego oferują wiele wariantów produktu, 
a klient w rezultacie wybiera produkt najbardziej dla niego atrakcyjny. 
Proliferacja produktów obserwowana jest na wielu rynkach produktów, 

3  Model RFM – metoda używana do badania wartości klienta. Często wykorzystywana do 
tworzenia baz danych w marketingu lub marketingu personalnego w handlu detalicznym 
lub w wyspecjalizowanych usługach. Skrót RFM pochodzi od trzech słów: recency (kiedy 
ostatnio klient dokonywał zakupów), frequency (jak często klient robi zakupy), monetary 
value (wartość finansowa – wartość najwyższego rachunku klienta).
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takich jak płatki śniadaniowe, produkty mleczne, zabawki, odzież, książki 
czy elektronika użytkowa.

Pomimo że dostosowanie produktów wspomaga użyteczność konsu-
mentów, firmy wcale nie zyskują przez adaptację masowej kastomizacji, 
ponieważ redukuje ona dyferencjację produktów w kontekście konku-
rencyjnym. Faktycznie, jeśli dwie lub więcej firm oferuje konsumentowi 
produkt, który perfekcyjnie trafia w jego gusta, a do tego korzystają one 
z modelu Bertranda4, klient może czuć się zdezorientowany. Jeśli jednak 
dana firma nie stara się dostosowywać produktów, a jej konkurenci robią 
to, to w opinii klientów firma nie dba o ich indywidualne potrzeby tak 
dobrze jak konkurencja.

Dewan i inni [2003, s. 1055–1070] dodatkowo zwracają uwagę, że wpływ 
na zysk firmy będzie miał etap wprowadzenia kastomizacji. Firma, która 
jako pierwsza zdecyduje się na nią, tzw. wczesny adopter, osiąga zawsze 
najwyższy zysk. Dodatkowo zyski mogą być podtrzymywane, jeśli firma 
wykorzystuje krzywą doświadczeń i/lub efekty skali. Dobrym przykładem 
jest firma Dell, która jako pierwsza dostosowała swoje pecety do Internetu, 
pozostając do dziś liderem w tym zakresie. Podobnie Amazon.com wyna-
lazł system rekomendacji książek oparty na wspólnym filtrowaniu5. Dzięki 
temu uważa się, że rekomendacje Amazon.com są najbardziej rzetelne 
na rynku książek. Co jest także istotne, jeśli produkt ma wiele atrybutów 
mogących być kastomizowanymi, to firmy dodatkowo mogą wpływać 
na poziom cen, który klienci są w stanie zaakceptować, nawet jeśli nie są 
one konkurencyjne [Syam i inni, 2005, s. 569–584].

Pomimo że marketing 1-do-1 powinien z założenia podnosić satysfakcję 
klientów, okazuje się, że często klient decyduje się celowo na produkt stan-
dardowy. Istnieje na przykład grupa tzw. konsumentów kolektywistów, 
którzy w odróżnieniu do indywidualistów reagują bardziej pozytywnie 
na produkty, które są popularne w ich grupach odniesienia [Kramer, 2007, 
s. 224–236]. Co więcej, wielu konsumentów czuje już satysfakcję z naby-
cia produktu w minimalnym stopniu dopasowanego do jego preferencji 
[Simonson, 2005, s. 32–45]. Jest to dowód na to, że nie ma potrzeby projek-
tować bardzo wysublimowanych opcji produktu, aby podnieść satysfakcję 
klienta za wszelką cenę.
4  Model Bertranda jest modelem konkurencji niedoskonałej. Zgodnie z założeniami modelu 
każde z przedsiębiorstw w oligopolu wybiera poziom swojej ceny, dążąc do maksymali-
zacji zysku i przyjmując za dane ceny ustalone przez konkurentów. Zakłada się również, 
że produkowane przez wszystkie firmy dobra są identyczne. Model Bertranda różni się 
od modelu Cournota tym, że firmy decydują nie o wielkości produkcji, lecz o poziomie 
cen swoich produktów [Lederer, Hurter, 1986, s. 623–640; Thisse, Vives, 1988, s. 122–137].
5  Wspólne filtrowanie wykorzystuje dane transakcji z poprzednich zakupów jako dane 
wejściowe, a wszystkie inne uznane są za tożsame, dzięki temu więcej rekordów transakcji 
daje bardziej trafne rekomendacje.
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Zakończenie
Obecnie klienci znajdują się w samym centrum marketingu 1-do-1, 

a tradycyjny marketing masowy odchodzi w zapomnienie. Dlatego też 
kluczowe dla firm planujących działania spersonalizowane jest zrozumie-
nie różnych aspektów zachowań konsumenckich.

Artykuł miał na celu charakterystykę i ocenę podejścia, jakim jest mar-
keting spersonalizowany, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jego 
form: personalizacji i kastomizacji. Dokonując analizy literatury przed-
miotu, wysnuto następujący wniosek: pomimo wielu badań i opracowań 
dotyczących tematu istnieje mnóstwo pytań pozostających bez odpowiedzi. 
Wśród nich są m.in. te dotyczące wpływu minimalizmu, tak popularnego 
w ostatnich czasach na personalizację. Prawdopodobnie wpływ ten będzie 
zależeć od kategorii produktów i sposobu podejmowania decyzji przez 
konsumentów. Skoro od lat tradycyjne praktyki w ekonomii, tj. dyskry-
minacja cenowa, i w psychologii, np. przetwarzanie informacji, wspierają 
dopasowywanie marketingu mix do klienta, dlaczego dopiero teraz stał 
się on tak popularny? Może ze względu na rozkwit technik IT związanych 
z analizą danych. Kolejne pytanie dotyczy momentu, kiedy firma powinna 
myśleć o kastomizacji, a kiedy o personalizacji, co więcej, które elementy 
oferty należy personalizować, a które w tej samej ofercie – kastomizować. 
Może się bowiem okazać, że cena powinna być spersonalizowana, a pro-
dukt kastomizowany. Nieznane są jednak warunki, które faworyzują jedną 
formę nad drugą. Wydaje się więc, że wybór konsumenta odgrywa tu 
kluczową rolę. To jednak rodzi kolejne pytanie: do jakiego stopnia firma 
powinna wdrażać personalizację i czy powinna ona być rozgrywana 
na poziomie indywidualnym, poziomie segmentu czy pomiędzy nimi? Jak 
daleko firma powinna posunąć się w kastomizacji i na ile procent pozwalać 
klientowi wpływać na produkt? Tutaj do głosu dochodzą także aspekty 
etyczne stosowania tych dwóch form. Na ile bowiem etyczne jest wyko-
rzystywanie informacji o użytkowniku oraz śledzenie jego aktywności 
w sieci? Gdzie leży granica pomiędzy ułatwianiem dostępu do informacji 
a cenzurą? Perswazją sprzedażową a inwigilacją? Czy warto łączyć perso-
nalizację i dostosowanie? Jak widać, pytań, na które nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi, jest mnóstwo. Jedno jest pewne, zarówno personalizacja, jak 
i kastomizacja, mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej. Przy czym 
tylko wśród firm, które mają zdolność przewidywania wyborów klienta, 
a to nie jest proste, ponieważ o ile firmy posiadają informacje o swoich 
klientach, o tyle nie mają dostępu do informacji o klientach konkurencji.

Badanie wpływu personalizacji i dostosowywania stanowi wyzwa-
nie dla środowiska naukowego, jak i praktyków. Pomimo że w artykule 
poczyniono wiele zabiegów do przeanalizowania koncepcji, to jednak 
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potrzebne jest większe zaangażowanie różnych nauk, by w pełni przeba-
dać, ale i docenić wartość marketingu spersonalizowanego.

Literatura
Ansari A., Mela C.F. (2003), E-customization, JMR, „Journal of Marketing Re search”, 

Vol. 40, No. 2.
Arora N., Dreze X., Ghose A., Hess J.D., Iyengar R., Bing J., Joshi Y., Kumar V., 

Lurie N., Neslin S., Sajeesh S., Su M., Niladri S., Thomas J., Zhang Z.J. (2008), 
Putting one-to-one marketing to work: Personalization, customization, and choice, 
Springer Science + Business Media.

Arora N., Henderson T. (2007), Embedded premium promotion: Why it works and how 
to make it more effective, „Marketing Science”, Vol. 26.

Berger C., Piller F. (2003), Customers as co-designers, „Manufacturing Engineer”, 
Vol. 82.

Black A.J., Thomas J.S. (2004), Customer intelligence is the catalyst for competitive 
differentiation, www.csc.com/solutions/customerrelationshipmanagement/, 
dostęp: 25.04.2017.

Blattberg R.C., Kim B.-D., Neslin S.A. (2008), Database marketing: Analyzing 
and managing customers, Springer, New York.

Coussement K., Van den Poel D. (2007), Improving customer churn prediction using 
emotionality indicators in emails as additional features, Working Paper. Ghent: 
Faculty of Economics and Business.

Dellaert B.G.C., Stremersch S. (2005), Marketing mass-customized products: Striking 
a balance between utility and complexity, JMR, „Journal of Marketing Research”, 
Vol. 42, No. 2.

Dewan R., Jing B., Seidmann A. (2003), Product customization and price competition 
on the internet, „Management Science”, Vol. 49, No. 8.

Dryl T. (2016), Społeczność marki jako przykład innowacji marketingowych, „Handel 
Wewnętrzny”, nr 2(361).

Dziadkiewicz A. (2014), Rola designu w procesie tworzenia nowego produktu, „Mar-
keting i Rynek”, nr 8.

Dziadkiewicz A. (2015), Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zlecenio-
dawcy), „Logistyka”, nr 2.

Dziadkiewicz A., Nieżurawska J. (2016), Architektura pozytywnych doświadczeń (User 
Experience Design UxD). Założenia wstępne do projektu rozwoju zrównoważonej 
turystyki wellbeing w regionie Południowego Bałtyku, „Marketing i Rynek”, nr 10.

Huffman C., Kahn B.E. (1998), Variety for sale: Mass customization or mass confusion? 
„Journal of Retailing”, Vol. 74, No. 4.

Kramer T. (2007), The effect of measurement task transparency on preference construction 
and evaluations of personalized recommendations, JMR, „Journal of Marketing 
Research”, Vol. 44.

Lederer P., Hurter A.P., Jr. (1986), Competition of firms: Discriminatory pricing 
and location, „Econometrica”, Vol. 54, No. 3.

Linden G., Smith B., York J. (2003), Amazon.com recommendations: Item-to-item col-
laborative filtering, IEEE Internet Computing, Vol. 7, No. 1.



 Personalizacja a kastomizacja w marketingu 107

Malthouse E.C., Elsner R. (2006), Customisation with cross-basis sub-segmentation, 
„Database Marketing & Customer Strategy Management”, Vol. 14, No. 1.

Neslin S.A., Grewal D., Leghorn R., Shankar V., Teerling M.L., Thomas J.S. (2006) 
Challenges and opportunities in multichannel customer management, „Journal 
of Service Research”, Vol. 9, No. 2.

Nunes P.F., Kambil A. (2001), Personalization? No thanks, „Harvard Business 
Review”, Vol. 79, No. 4.

Peppers D., Rogers M. (1993), The One to One Future: Building Relationships One 
Customer at a Time, Dobuleday, New York.

Peppers D., Rogers M. (1997), The one to one future, Dobuleday, New York.
Peppers D., Rogers M., Dorf B. (1999), Is your company ready for one to one marketing?, 

„Harvard Business Review”, Vol. 77, No. 1.
Rossi P.E., McCulloch R.E., Allenby G.M. (1996), The value of purchase history data 

in target marketing, „Marketing Science”, Vol. 15, No. 4.
Shaffer G., Zhang Z.J. (2002), Competitive one-to-one promotions, „Management 

Science”, Vol. 48, No. 9.
Simonson I. (2005), Determinants of customers’ responses to customized offers: Concep-

tual framework and research propositions, „Journal of Marketing”, Vol. 69, No. 1.
Syam N.B., Ruan R., Hess J.D. (2005), Customized products: A competitive analysis, 

„Marketing Science”, Vol. 24, No. 4.
Thisse J.F., Vives, X. (1988), On the strategic choice of spatial price policy, „American 

Economic Review”, Vol. 78, No. 1.
Ulwick A.W. (2009), Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług 

dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Kraków.

Zhang J., Wedel M. (2007), The effectiveness of customized promotions in online 
and offline stores, University of Maryland, Baltimore.

Streszczenie
Tworzenie marketingu mix skierowanego do indywidualnego klienta jest 

kwintesencją marketingu jeden-do-jednego (ang. one-to-one marketing). W artykule 
zostaną zaprezentowane dwie formy marketingu jeden-do-jednego: spersona-
lizowanego oraz dostosowanego do użytkownika, ich zalety i wady, sposoby 
wdrażania oraz ewaluacji. Dodatkowo przedstawione zostaną wyzwania na przy-
szłość i luki w wiedzy, dotyczące zarówno przedsiębiorstw, jak i wyborów klienta 
na rynkach jeden-do-jednego.

Słowa	kluczowe
marketing spersonalizowany, marketing 1-do-1, personalizacja, kastomizacja, 
rozwój nowego produktu

Personalization	vs.	Customization	in	Marketing	(Summary)
Development of marketing mix aiming at individual customer is a heart 

of matter for one-to-one marketing. In this paper, two forms of personalized 
marketing are distinguished: personalization and customization, their advantages 
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and disadvantages, implementation aspects and evaluation. Additionally, key 
challenges and knowing gaps in understanding both entrepreneurs and customers’ 
choices in 1-to-1 market are highlighted.
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Personalized marketing, one-to-one marketing, personalization, customisation, 
new product development


