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Streszczenie
Marketing jest dynamiczną dyscypliną naukową, którego jedną z koncepcji jest marketing relacji. Koncepcja
formułuje nowe standardowy współpracy zakładajac, iż sukces rynkowy przedsiębiorstw kształtują
długoterminowe relacje rynkowe a rzeczywistymi zasobami przedsiębiorstwa są jego partnerskie relacje
z otoczeniem. Employer branding rozumiany jako zespół działań firmy, których celem jest budowanie jej
wizerunku na rynku jako „pracodawcy z wyboru” czerpie teoretyczną podstawę z koncepcji marketingu relacji.
Słowa kluczowe: employer branding, marketing relacji, generacja X i Y, marketing tradycyjny

Summary
Marketing is a dynamic discipline. Relation marketing is one of its conceptions and sets new standards for
the cooperation between market players. It claims that a company's market growth is influenced by longterm business relationships. Furthermore, it states that a company's assets are defined by its relations within
the business environment. Employer branding is defined as a series of actions, the goal of which is building
a company's brand on the market as "company of first choice for future employees". The theoretical
background for employer branding derives from relationship marketing.
Keywords: employer branding, relationship marketing, generation X and Y, traditional marketing
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Wprowadzenie
Podstawą współpracy na bazie marketingu relacji jest założenie, iż rzeczywistymi zasobami przedsiębiorstwa są jego partnerskie relacje z otoczeniem. Rodzaj relacji zależy od przedmiotu relacji i podmiotów, które go tworzą. W kontekście Employer brandingu zasadnym wydaje się aby rozważania na temat relacji, m.in. na temat relacji zachodzących pomiędzy instytucjami naukowymi (uczelniami) a przedsiebiorstwami (biznesem), rozważać na bazie teorii. Bez wątpienia, nie istnieje jedna teoria ani koncepcja, która w jasny sposób może wytłumaczyć zachodzące relacje. Praktyczne aspekty współpracy ściśle uzupełniają teorie.
Marketing relacji jako długoterminowa płaszczyzna współpracy
Marketing relacji jest koncepcją, która formułuje nowe standardy współpracy zarówno w relacjach zachodzących na rynku nabywców indywidualnych (Customer relationship marketing)1, jak również w relacjach zachodzących na rynku nabywców instytucjonalnych (Business-to-business relationship marketing)2.
Szczególną formą współpracy opartą na bazie marketingu relacji jest współpraca
pomiędzy instytucją naukową (uczelnią) a przedsiębiorstwem (biznesem)3.
Odnalezienie źródeł marketingu relacji wymaga cofnięcia się w rozważaniach do założeń teorii marketingu tradycyjnego, ewolucji teorii marketingu i tendencji kształtujących współczesny marketing.
Koncepcja marketingu relacji powstała w wyniku ewolucji koncepcji marketingu
tradycyjnego i pod wpływem zmian zachodzących na rynku. Nie bez znaczenia dla
różnych form współpracy jest fakt, iż ewolucja koncepcji marketingu tradycyjnego jest
dowodem ścisłego powiązania marketingu z praktyczną stroną działalności gospodarczej oraz dowodem dynamiki rynku. Dynamika rynku oraz zachowania w otoczeniu
marketingowym określają kierunki ewolucji koncepcji, która jest procesem ciągłym.
Zmiany w obszarach zainteresowania marketingiem, kształtują działania marketingowe przedsiębiorstw.
Literatura marketingowa, dla scharakteryzowania ewolucji koncepcji marketingu
i zachowań przedsiębiorstw adaptujących koncepcję, proponuje kilka podziałów opisujących procesy ewolucji.
Powstanie koncepcji marketingu relacji datuje się na początek lat 60-tych i wskazuje się na Uniwersytet Uppsala, jako miejsce, w którym powstała ta koncepcja. Podstawę pierwotnych założeń marketingu relacji stanowiła teoria i praktyka rozwoju marketingu na rynkach produktów przemysłowych i usług4. Analiza literatury tematu pod-
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kreśla zasługi Szkoły Nordyckiej w kształtowaniu podstaw koncepcji i jej głównych założeń.
Skandynawskie badania lat 70-tych skupiając się na zagadnieniach związanych
z procesami tworzenia relacji na rynku nabywców indywidualnych i nabywców instytucjonalnych, stworzyły podłoże do budowy nowej koncepcji marketingu.
Badania lat 80-tych wskazały na różnice w relacjach na obu rynkach, rzucając tym
samym światło na dwa oddzielne rodzaje powiązań i zależności marketingowych.
Znaczenie koncepcji marketingu relacji podkreśliły badania przeprowadzone
w latach 90-tych. Teoretycy podsumowali dwie dekady badań, zweryfikowali założenia nowej koncepcji i stworzyli jej podstawę. Badacze Szkoły Nordyckiej5 twierdzą,
iż korzenie marketingu relacji wywodzą się z połączenia następujących zagadnień
marketingowych: sprzedaży towarów i usług6, zarządzania marketingowego7 oraz
zagadnień związanych z szeroko pojętymi, wielowymiarowymi zagadnieniami sieciowymi8
Samo słowo „marketing relacji” zaczęło funkcjonować w literaturze na początku lat
90-tych. Literatura tematu nie podaje jednak ogólnie akceptowanej, zarówno przez
praktyków, jak i teoretyków, definicji koncepcji9. Za twórcę pierwszej definicji marketingu relacji uważa się Leonarda Berry, który określa marketing relacji jako „tworzenie,
utrzymanie i wzbogacenie relacji z klientem. Pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie
pierwszy krok w procesie marketingu10”.
Wyodrębnia się grupę definicji, których autorzy traktują marketing relacji jako
poszerzenie klasycznej koncepcji marketingowej zakładając, iż jest to „... koncepcja w zgodzie, z którą do tradycyjnego marketingu mix dodaje się obsługę klienta”11, lub twierdząc, że „... w najprostszym rozumieniu marketing relacji oznacza
usługi posprzedażowe”12. Marketing relacji rozumiany jest także jako rozwijanie
i utrwalanie więzi z klientami, czyli „... proces polegający na stworzeniu bazy danych o klientach i zbliżeniu się do nich przy pomocy zróżnicowanych, charakterystycznych dla każdego z nabywców informacji. Winna być prowadzona analiza
kosztów zdobycia i utrzymania każdego klienta oraz długoterminowe oceny zbudowanych relacji”13.
Motywem przewodnim wszystkich definicji marketingu relacji jest proces poszukiwania i tworzenia wartości z klientem. Autorzy definicji podkreślają, że dzielenie się korzyściami w ramach układu partnerskiego obejmuje cały okres aktywności nabywczej
klienta.
Najprostszą z przyjętych definicji, rozpatrując zagadnienia współpracy na rynku instytucjonalnym, wydaje się określenie marketingu relacji jako związku pomiędzy sprze-
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dającym a kupującym (dosłownym bądź umownym znaczeniu słów kupujący-sprzedający) w celu udoskonalenia wszystkich procesów wymiany handlowej i tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku docelowym. Listę najbardziej znanych z literatury definicji marketingu relacji przedstawia poniższe zestawienie:
1. „Marketing relacji to tworzenie, utrzymanie i wzbogacenie więzi z klientami w taki
sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte poprzez obustronną wymianę i realizacje złożonych obietnic14”;
2. „Marketing relacji to proces polegający na stworzeniu bazy danych o już posiadanych
oraz potencjalnych klientach firmy i zbliżeniu się do nich przy pomocy zróżnicowanych, dostosowanych do każdego z nich informacji. Winny być prowadzone analizy
kosztów, zdobycia i utrzymania każdego klienta oraz długoterminowe oceny zbudowanych relacji15”;
3. „Marketing relacji to koncepcja w zgodzie, z którą do tradycyjnego marketingu mix
dodaje się obsługę klienta opartą na wysokiej jakości16”;
4. „Marketing relacji w najprostszym rozumieniu, oznacza usługi posprzedażowe17”;
5. „Marketing relacji to konsekwentne stosowanie uaktualnianej wiedzy o indywidualnych klientach dla zaprojektowania produktu/usługi, które są komunikowane interaktywnie, celem rozwinięcia i kontynuowania wzajemnie korzystnych więzi”18;
6. „Marketing relacji obejmuje wszelkie działania marketingowe nakierowane na zbudowanie, rozwój i utrzymanie owocnej relacji”19;
7. „Marketing relacji oznacza koncepcję zarządzania i działania na rynku, według której skuteczność rynkowa firm zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków
z uczestnikami rynku. Koncepcja ta zakłada budowę związków lojalnościowych
z klientami i aliansów strategicznych z partnerami w biznesie”20;
8. „Marketing jest procesem planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu więzi promującego dialog między firmą i jej klientami. Jego następstwem jest wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz respektowanie możliwości każdej ze stron w zgodzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie”21;
9. „Marketing relacji oznacza mobilizację personelu mającą na celu uczynić z nabywcy
nie tylko współtwórcę wartości produktu, ale związać go na stałe z firmą”22.
Z przedstawionych powyżej definicji jednoznacznie wynika, iż marketing relacji jest
koncepcją złożoną, która przyjmuje różne formy. Kształt definicji i przesłanie w niej zawarte zależy od podmiotu i przedmiotu relacji rynkowych.
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Analiza koncepcji marketingu tradycyjnego i marketingu relacji wskazuje na istnienie wielu różnic merytorycznych. Główną jest teza, że marketing bierze „za cel”
wybrane segmenty rynku, podczas gdy marketing relacji tworzy wartość dla klientów
przedsiębiorstw, dzięki koordynacji wszystkich ich aktywności. Implikacją wprowadzenia do przedsiębiorstw strategii opartych na marketingu relacji jest interdyscyplinarny charakter podejścia do działań rynkowych firmy. Powoli zacierają się ostre i jednoznaczne granice pomiędzy marketingiem, socjologią, psychologią i zarządzaniem
kadrami.
Marketing relacji eksponuje bezpośredni i wielopoziomowy charakter powiązań pomiędzy stronami współpracy. Współpraca na bazie koncepcji marketingu relacji polega
na budowaniu długoterminowych relacji handlowych opartych o szereg czynników nieekonomicznych i ekonomiczno-prawnych. Zmiany w obszarach zainteresowania marketingiem przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Zmiany w obszarach zainteresowania marketingiem

Źródło: Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing,
Butterworth-Heinemann Oxford, 1991, s. 9.
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W porównaniu z marketingiem tradycyjnym, marketing relacji:
1. tworzy nową wartość oraz dokonuje podziału wartości pomiędzy uczestnikami relacji;
2. podkreśla główną rolę klienta przedsiębiorstwa w procesie zakupu i procesach związanych z określaniem rodzaju korzyści. Wartość tworzy się wspólnie z klientem a nie
dla klienta;
3. wymaga od przedsiębiorstw zaprojektowania i dostosowania procesów, narzędzi, technologii i ludzi, w sposób, w który tworzą one wartość, jakiej oczekuje
klient;
4. pozwala na realizację działań marketingowych w czasie rzeczywistym jako wynik trwałej współpracy pomiędzy uczestnikami rynku. Klient uczestniczy w procesie tworzenia
produktu bądź usługi weryfikując jego wartość rynkową;
5. ocenia klientów na podstawie łącznej wartości zakupów dokonywanych w całym
okresie aktywności nabywczej, a nie według pojedynczych transakcji;
6. jest bazą do tworzenia łańcucha partnerstwa nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, ale
także w związkach z innymi uczestnikami rynku. Każde ogniwo łańcucha uczestniczy
w procesie tworzenia takiej wartości, jakiej życzy sobie klient23.
Analizę porównawczą cech charakterystycznych strategii opartych na marketingu
tradycyjnym i na marketingu relacji przedstawia tabela 1.
Zainteresowanie problematyką marketingu relacji systematycznie wzrasta. Marketing relacji jest tematem licznych konferencji naukowych i seminariów24. Specjalne wydania periodyków lat 90-tych publikowały wyniki badań empirycznych dotyczące relacji rynkowych na bazie marketingu relacji. Najnowsze opracowania naukowe podkreślają wagę praktycznych zastosowań koncepcji. W 2000 roku pojawiły się pierwsze
propozycje dotyczące traktowania marketingu relacji jako zupełnie nowej dziedziny
naukowej.
Do dnia dzisiejszego istnieje spór w środowiskach naukowych, dotyczący kwestii
umiejscowienia marketingu relacji w strukturze badań naukowych. Jedne źródła podają, iż marketing relacji nie jest kolejną teorią marketingu tradycyjnego, ale zupełnie nową dyscypliną naukową, dającą specjalistom marketingowym niespotykane
wcześniej możliwości stworzenia jakościowo nowej wartości dla klientów i partnerów
handlowych. Inne źródła, zgodnie z badaniami Langey'a na temat ewolucji marketingu, uznają koncepcję marketingu relacji, jako wynik ewolucji koncepcji marketingu tradycyjnego.
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Tabela 1. Porównanie cech charakterystycznych strategii opartych na marketingu tradycyjnym
i na marketingu relacji
Obszar

Marketing tradycyjny

Marketing relacji

Relacje
pracowników
z firmą

Motywowanie współpracowników oraz organizacja działań mających na celu zwiększanie sprzedaży towarów i usług firm

Wybór menadżerów zespołów, którzy koordynują
działania oraz osoby zarządzające procesami,
w których uczestniczą klienci

Planowanie

Scentralizowane planowanie rynku i segmentacja przeprowadzone na podstawie
badań rocznych

Zespołowe planowanie działań na rzecz klienta
i wspólnie z klientem

Systemy
wynagrodzeń

Uzależnienie od indywidualnych osiągnięć
wyników finansowych i uzyskanie pożądanego udziału w rynku dla danego produktu

Uzależnienie od zespołowych i indywidualnych
wskaźników, określonych dla obszaru obsługi danego
klienta, uwzględniające ocenę współpracowników

Pogłębianie wiedzy

Masowe szkolenia o ujednoliconej tematyce

Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb
i profilu obsługiwanego klienta, związane z komunikacją interpersonalną w obrębie firmy i z klientami

Zarządzanie

Wybór rynków docelowych; koncepcja
„4P”: produkt, cena, promocja i dystrybucja

11 elementów marketingu relacji, tzn. „11C”:
klient, kategorie produktów; zasoby i zdolności;
koszt, opłacalność i wartość; kontrola procesów od
kontaktu do rozliczenia; współpraca i integracja;
indywidualizacja; komunikacja interaktywna i plasowanie; ocena dostawcy przez klienta; dbałość
o klienta, łańcuch partnerstwa

Źródło: Na podstawie I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.

Budowanie wizerunku firmy jako „pracodawcy z wyboru”
Employer branding (EB, ang. budowanie wizerunku pracodawcy lub marketing rekrutacyjny) to zespół działań firmy, których celem jest budowanie na rynku jej wizerunku jako „pracodawcy z wyboru”. „Pracodawcy z wyboru” to znaczy takiego pracodawcy
u którego obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Pojęcie „pracodawcy z wyboru” można rozumieć także jako pojęcie
„wymarzonego pracodawcy” dla potencjalnego pracownika, który mógłby jeśli tylko by
chciał podjąć zatrudnienie i nie istniałyby żadne przeszkody rekrutacyjne, sektorowe
i profilowe firmy.
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Bez wątpienia Employer branding jest modny. Dostępna literatura tematu nie podaje daty powstania trendu ani wyraźnego początku aktywności firm w obszarze budowania wizerunku pracodawcy.
Można wskazać na dwa nurty w myśleniu badaczy. Jedni uważają, że działania w zakresie employer brandingu towarzyszą przedsiębiorcom od dnia, w którym zatrudnili
pierwszego pracownika i są integralną częścią działań rekrutacyjnych firmy. Inną, iż employer branding (tłumaczony jako marketing rekrutacyjny) jest nową koncepcją marketingu powstałą na bazie wiedzy o rynkach i zachowaniach konsumentów, zmierzającą
do budowania wartości marki przedsiębiorstwa.
Jako twórcę terminu Employer branding podaję się firmę McKinsey, w działalności
której termin pierwszy raz pojawił się w 2001 roku. Na polskim rynku jest dostępnych tylko kilka pozycji bibliograficznych na temat budowania wizerunku pracodawcy.
Działania Employer brandingowe można podzielić na dwa typy, w zależności od grupy, do której są adresowane. I tak wyróżniamy25:
1. Employer branding wewnętrzny — skierowany do obecnych pracowników firmy. Skupia się głównie na stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Do
działań z tego zakresu możemy zaliczyć organizację wyjazdów integracyjnych, wydawanie gazetek firmowych oraz inwestycje w kapitał ludzki, np. w postaci szkoleń.
2. Employer branding zewnętrzny — skierowany głównie do potencjalnych pracowników.
Celem działań jest stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, poprzez
m.in. uczestnictwo w targach pracy, aktywną promocję firmy na uczelniach wyższych
oraz dbanie o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogłoszenie rekrutacyjne.
Pokolenie lat 80-tych na rynku pracy
Literatura tematu szeroko charakteryzuje tzw. generację Y, opisuje problemy młodych na rynku pracy, ich stosunek do życia i relacje z przyszłymi pracodawcami.
Generacja Y (nazwa zamiennie stosowana z pokoleniem Y) stanowi także wyzwanie
na poziomie edukacyjnym. Określana jest jako grupa młodych konsumentów jasno komunikująca swoje cele i wymagania. Zaawansowana technologia, inteligentne narzędzia elektroniczne oraz stały dostęp do systemów bezprzewodowej komunikacji stanowią wyznaczniki przynależności do grupy. Zdalna i wirtualna komunikacja niejednokrotnie zastępuje tradycje systemy komunikowania.
Badania na temat generacji Y skupiają się na dwóch nurtach. Po pierwsze bada się
profile psychologiczne, umiejętności pracy w grupie, samozadowolenia, samooceny
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oraz dostosowania do zmieniających się warunków. Drugi nurt badań skupia się na zachowaniach konsumenckich.
Literatura przedmiotu podkreśla, iż generacja Y znacząco różni się od generacji X
i podejmuje inne decyzje zakupowe, inaczej postrzega wartość marki oraz jakość produktów i usług. Omawiane pokolenie urodziło się w latach 80-tych.
Przegląd pokoleń badanych i przedstawianych w literaturze tematu znajduje się
w poniższej tabeli 2.
Veterani (ang. Veterans) to pokolenie nazwane „cichą” generacją z tradycyjnym pojęciem roli pracownika w organizacji. Ludzie urodzeni w latach 20-tych i 40-tych bieżącego wieku, zostali ukształtowani przede wszystkich pod wpływem działań i skutków drugiej wojny światowej. Preferują uczucie bezpieczeństw w pracy oraz pozostają lojalni
i oddani w stosunku do macierzystego miejsca pracy. Veterani stanowią przeciwieństwo
„spontanicznych dzieci” (z ang. Baby boomers).
„Spontaniczne dzieci” są klasyfikowani, jako grupa optymistów, lubiących i ceniących pracę w grupie. Pracując poza ustalonymi schematami czasowymi, często określani są także jako pracoholicy.
Nazwa pokolenie „X” została użyta po raz pierwszy przez Jane Deverson, która
opublikowała swoje badania w książce „Generation X”. Książka bardzo szybko zmieniła sposób myślenia wielu badaczy na temat roli pracownika w organizacji. Pomimo faktu, iż Jane Deverson była brytyjskim socjologiem, jej badania wykorzystano
bardzo szeroko w Stanach Zjednoczonych do charakterystyki pracownika amerykańskiego. Pokolenie X składa się przede wszystkim z ludzi, którzy musieli poradzić sobie z okresem zmian ustrojowych, czego konsekwencją była m.in. rosnąca stopa bezrobocia.
Urodzone w latach 1980–2001 pokolenie Y charakteryzuje nie tylko umiejętność,
ale przede wszystkim chęć korzystania z postępu technologicznego. Smartfony, tablety,
internet stanowią podstawowe narzędzia ich codziennej egzystencji. Z jednej strony są
wysoce mobilni, elastyczni i kreatywni w działaniu oraz łatwo i szybko uzupełniają bądź
zdobywają potrzebą wiedzę. Z drugiej strony ich zachowanie i sposób bycia stanowi wyzwanie nie tylko dla pracodawcy ale także dla instytucji edukacyjnej. Tradycje metody
nauczania wydają się dla pokolenia Y nudne i przestarzałe a uczelnie nieprzygotowane
do preferowanego przez nich sposoby pozyskiwania wiedzy (i. e. bazujące na używaniu
nowych technologii w każdym aspekcie życia). Jako pracownicy, przedstawiciele pokolenia Y, uważają, iż wiedzę i doświadczenie można w bardzo szybki sposób uzupełnić
pogłębiając literaturę tematu w wyszukiwarkach internetowych. Nie respektują typowych
stylów kierowania oraz nie uznają hierarchi społecznych i zawodowych. Coraz częściej,
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będą typowymi indywidualistami, nie potrafią pracować w grupie a przekonani o poczuciu własnej wartości w zderzeniu w brakiem możliwości implementacji ich pomysłów
i rozwiązań, bardzo szybko zniechęcają się do pracy
Tabela 2. Generacje XX i XXI wieku
Veterani

Spontaniczne dzieci
1946–1964

Generacja X

Generacja Y

Czas

1912–1945

Wyróżniki

Tradycjonaliści
Spontaniczni w podejDojrzali, spokojni i rze- mowani decyzji
czowi w wyborach
Wybory podyktowane
„głosem serca”

Zdarzenia
kształtujące
generacje

II Wojna Światowa

„Zimna wojna”
Prawa kobiet
Rozwój gospodarki świa- Wojna w Wietnamie
towej

Wojna w Iraku
Upadek komunizmu
Rozwój
nowoczesnych technologii

Cechy pracownika

Silne przynależności kulturowe
Jasny system hierarchii
zawodowej

Praca zespołowa
Współpraca
Oddanie dla sprawy
Lojalność

Silne ambicje
Narcyzm
Przekonanie o swojej
wartości
Silna potrzeba niezależności w pracy

Motywacja

Docenienie
wartości System wynagrodzeń po- Zaufanie
Wynagrodzenie
i umiejętności
zapłacowych
Decentralizacja syste- nansowe
mu zarządzania
Decyzyjność
„Work-life balance”

Styl kierowania

Wojskowy — jasno okre- Motywujący
ślone cele
Rola „nauczyciela”

Interakcja

Pozyskiwanie umiejętno- Jasno przekazywane po- Kierujący zespołem Wyzwolenie kreatywści poprzez praktykę
lecenia
jako autorytet
ności

1965–1979

1980–2001

Podejmujący świado- Innowatorzy
me i racjonalne decy- „Niepokorne dusze”
zje zakupowe
Nastawienie „na sukces” zawodowy

Praktyczność
„Work-life balance”
Niezależność
Nakierowanie na cele
i zadania

fi-

Nakierowany na cele Wielozadaniowy
i zadania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie V.S. Anantatmula, B. Shrivastav, Evolution of project teams for Generation
Y workforce, International Journal of Managing Projects in Business, V2012, Vol. 5, 1, s. 9–26.
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Oczekiwania młodych na rynku pracy
Naturalna rotacja pracowników oraz rozwój firm zmusza przedsiębiorstwa do pozyskiwania nowych pracowników. Przedstawione powyżej cechy charakteryzujące pokolenie Y odzwierciedlają stan faktyczny młodzieży uczącej się i zbierającej pierwsze
doświadczenia zawodowe w XXI wieku. Generacja Y po prostu taka jest i nie wie, jak
inaczej można żyć i jak inaczej można egzystować w społeczeństwie. Jej zachowania
są wynikiem m.in. ewolucji rynków, gospodarek i zachowań konsumentów.
„Igreki” wychowały się na grach komputerowych a pierwszy telefon obsługiwały
w wieku szkolnym. Wynikiem tychże doświadczeń, jest inna percepcja otaczającego ich
świata i ich roli w świecie. Naturalną konsekwencją stanu rzeczy, jest zmiana struktur
i form zarządzania organizacjami, które obcują z przedstawicielami generacji.
Wychodząc z założenia, iż tradycyjne metody nauczania i zarządzania nie są atrakcyjne
dla przedstawicieli pokolenia Y, zarówno instytucje naukowe jak i przedsiębiorstwa stają
przed wyzwaniem jak pozyskać najlepszych wedle profilu swojej działalności studentów i pracowników.
W ramach teorii „win-win” instytucje naukowe podejmują współpracę na bazie
długoterminowych relacji z innymi podmiotami rynkowymi, aby kształcić nowe pokolenie pracowników. Wynikiem współpracy jest możliwość pozyskania talentów, które
w jak najlepszym i najkrótszych stopniu zaadaptują się i odnajdą w rzeczywistości biznesowej.
W stanie wysokiej konkurencyjności rynkowej można zaryzykować stwierdzenie, iż
każdy rodzaj współpracy z przedstawicielami biznesu podnosi rangę instytucji naukowej
i pozwala jej być lepszą kuźnią przyszłych kadr. Faktem staje się twierdzenie, że rynek instytucji naukowych wchodzi w fazę konkurencyjności, która przybiera formę matrycy.
Konkurencja występuje już nie tylko pomiędzy instytucjami finansowanymi z budżetu państwa i instytucjami prywatnymi, ale także w konfiguracji wzajemnej konkurencyjności
w grupie pomiędzy instytucjami finansowanymi z budżetu państwa i wewnątrz, pomiędzy
instytucjami prywatnymi. Dodatkowo polskie uczelnie wyższe konkurują z jednostkami
międzynarodowymi.
W sytuacji pogłębiającego się niżu demograficznego estymowanego w 2015 roku
na poziome 2,8 mln młodzieży w wieku 19–24 lat, przedstawiciele instytucji naukowych zgodnie twierdzą, iż efektywna współpraca pomiędzy jednostką edukacyjną a biznesem, pozwoli wykształcić absolwentów, którzy nie tylko będą posiadali wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim zdobędą kompetencje i umiejętności poszukiwane przez
pracodawców.
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Marketing pomocny w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej
Koniecznością jest, aby uczelnie kształciły studentów tak, aby ich wiedza zdobyta
w okresie kształcenia odpowiadała na realną potrzebę rynku. Niezaprzeczalnie, jednym
z głównych elementów chroniących uczelnie przed tworzeniem rzeszy bezrobotnych na
rynku absolwentów, jest relacyjna współpraca z biznesem. Aby jednak mogło dojść do
współpracy, w pierwszej kolejności instytucje naukowe także własnymi narzędziami i rozwiązaniami próbują pozyskać talenty.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż na przestrzeni lat systematycznie zmienia się rola
i struktura instytucji i jednostek naukowych. W sytuacji w której dostęp do edukacji wyższej był bezpłatny a na rynku operowały tylko publiczne szkoły wyższe, głównym elementem konkurencyjności jednostek był sam prestiż studiowania na danej uczelni, jej renoma, historia i kadra naukowa.
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, szkoły wyższe, po części przyjmują cechy
podmiotów komercyjnych, konkurując ceną i jakością. W rankingach uczelni wyższych
na równi wysokie pozycje zajmują wyższe szkoły publiczne i niepubliczne. Na najlepszych, szczególnie olimpijczyków czekają miejsca na studiach dziennych, które dla nich
także są bezpłatne w uczelniach niepublicznych.
Oprócz wyboru kierunku nauczania, kraju, miasta i lokalizacji, nie bez znaczenia dla
przyszłych studentów jest infrastruktura uczelni, w tym atrakcyjny architektonicznie budynek, aula, sprzęty i wyposażenie pracowni szczególnie na uczelniach o kierunkach
technicznych, zaplecze sportowe i gastronomiczne. Na wybór maturzystów co do miejsca dalszej edukacji mają także wpływ bezpośrednie opinie znajomych, którzy są studentami danej uczelni.
W tym momencie należy na chwilę wrócić do teorii marketingu relacji i definicji Employer brandingu opisanych na początku niniejszej pracy. Rozpatrując marketing relacji
jako długoterminową współpracę dwóch podmiotów opartą na czynnikach ekonomicznych i nieekonomicznych warto pochylić się nad rodzajami współpracy i jej wielowymiarowością.
W kontekście czynników nieekonomicznych w tym m.in. jakości, zaufania, satysfakcji, marketing relacji może być rozpatrywany także jako forma współpracy dwóch (bądź
większej liczby) klientów indywidualnych (C2C). W sytuacji, w której mówimy o współpracy jednostka naukowa — przedsiębiorstwo relacja będzie przybierała formę (B2B),
a w sytuacji w której dowolny student (bądź pracownik) wchodzi w długoterminowe relacje z instytucją naukową (bądź pracodawcą) mówimy o relacjach typu B2C bądź C2B.
Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż relacja zawsze opiera się na wymianie ale nie za-
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wsze musi dochodzić do transakcji handlowej. Relacje mogą przybierać dowolne formy,
które nie opisane jeszcze w literaturze tematu mogą stanowić istotny element tworzenia
matryc współpracy.
W kontekście czynników nieekonomicznych rozważając satysfakcje ze studiowania jednego studenta (i identyfikowanie się z uczelnią), pogłębione badanie determinanty może stanowić o istnieniu współpracy na bazie marketingu relacji
w konfiguracji C2B (bądź B2C). Jeżeli dodatkowo ten student poleci uczelnię kandydatowi na stadia, automatycznie możemy rozważać rozbudowany rodzaj współpracy C2B2C. W niniejszym ujęciu Employer branding przyjmuje inny kontekst
i może zostać rozumiany, jako „zarządzanie marką pracodawcy”. Podmiotem budującym swoją markę jest instytucja naukowa (uczelnia wyższa). Tym samym Employer branding nie jest ani teorią ani nazwą zarezerwowaną dla pracodawców będących przedsiębiorstwami (wychodzących się z biznesu). Jednostka naukowa jest
także pracodawcą i tym samym może, a nawet powinna tworzyć wewnętrzne (celem pozyskiwania jak najlepszej kadry naukowej) i zewnętrzne akcje dotyczące
marketingu rekrutacyjnego. Celem takich działań jest pozyskiwanie przyszłych talentów. Te talenty są celem przedsiębiorstw (biznesu), który własnymi narządzania
marketingu rekrutacyjnego tworzy przy okazji długoterminowe relacje z instytucjami naukowymi.
Konkurencyjność na rynku uczelni wyższych wymusiła na jednostkach naukowych
stosowanie rozwiązań pozyskujących potencjalne talenty. Należy wspomnieć, iż proces
rekrutacji niejednokrotnie nie rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych. Coraz częściej przedstawiciele uczelni odwiedzają szkoły średnie celem zainteresowania ich jednostką przyszłych maturzystów.
Kilka rozwiązań stanowiących elementy marketingu uczelni wyższych przedstawia poniższa lista. Na płaszczyźnie pozyskania studenta można wskazać następujące aktywności:
1.
2.
3.
4.

organizacja bezpłatnych kursów przygotowawczych dla maturzystów,
zachęty dla olimpijczyków i osób zdających matury międzynarodowe,
najlepszych maturzystów przyjmuje się bez opłat wpisowych,
uczelnie organizują dni otwarte, ale coraz częściej uczelnie uciekają się także do stosowania technik zaczerpniętych z biznesu, tj. prowadzą kampanie telewizyjne, radiowe i prasowe oraz stosują billbordy i formy reklamy typu outdoor.

W ramach współpracy z biznesem uczelnie oferują płatne staże i praktyki oraz coraz
częściej uruchamiają kierunki studiów pod patronatem merytorycznym danego praco-
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dawcy. Takie rozwiązania niejednokrotnie gwarantują ich studentom zatrudnienie
u konkretnego pracodawcy.
Powyższy przykład stanowi zaawansowany model długoterminowej współpracy
uczelni wyższej z biznesem. Szersze zaangażowanie przedstawicieli biznesu w tworzenie
planu zajęć pozwala lepiej przygotować i określić późniejsze wymagania pracodawców
co do kompetencji posiadanych przez studiującą generację Y. Pozwala także lepiej zrozumieć studentom specyfikę branż, profilów zawodowych oraz rozwój podstawowych
umiejętności niezbędnych do podjęcia pierwszej pracy.
Standardowo, płaszczyzną współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami były biura karier. Rola biur karier także ewaluowała na przestrzeni ostatnich lat i niejednokrotnie w strukturach biur karier tworzą się jednostki dedykowane do współpracy z biznesem. Uczelnie tworzą kluby partnerów, organizują targi pracy, dysponują szerokim
wachlarzem powierzchni wystawienniczych oraz udostępniają sale wykładowe na szkolenie organizowane przez biznes.
Firmy także coraz częściej postrzegają działania employer brandingowe jako istotny
element wpływający na wartość ich marki. Nie bez znaczenia jest pozyskanie przyszłych
pracowników idealnie odpowiadających profilowi poszukiwanemu przez pracodawcę,
ale równie ważne aby inni studiujący na tej samej uczelni, wybierając inną branżę bądź
sektor rynku, pozytywnie kojarzyli firmę. Takie długoterminowe działanie znowu bazuje
na marketingu relacji, tylko jest rozpatrywane w innym kontekście i na innej płaszczyźnie. Dobra relacja studenta z firmą, może pozytywnie wpłynąć na jego decyzje w przyszłości jako osoby potencjalnie decyzyjnej.
W ramach współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, standardem staje się szeroka wymiana informacji. Pierwsze gromadzą informacje o rynku pracy, drugie
wykorzystują wiedzę akademicką przy tworzeniu modeli biznesowych.
Niewątpliwie nadal jedną z najatrakcyjniejszych form współpracy pomiędzy
uczelniami a biznesem odczuwalną dla studentów jest oferta płatnych praktyk
i staży. Ponadto zainteresowaniem cieszą się programy dla studentów danej uczelni (typu Ambasador KPMG), instruktarzowe projekty szkoleniowe przygotowujące
do pracy (typu World of Audit), sponsoring i dofinansowanie infrastruktury uczelnianej ( tym m.in. produkcje sezonowe — choinki, pufy, lampy) oraz szeroka komunikacja w mediach społecznościowych, która jest podstawową platformą komunikacji generacji Y.
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Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło znaczne ożywienie współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem. Zarówno pierwsza jak i druga grupa podmiotów, poszukując na rynku przewagi konkurencyjnej, podejmuje dotąd nieznane im działania,
których jednym z głównych celów jest budowanie silnej rynkowo marki. Kontrowersyjnym wydaje się stwierdzenie, iż instytucje naukowe przejmują cechy podmiotów komercyjnych — ale de facto w swoich działaniach rekrutacyjnych zaczynają korzystać z narzędzi zarezerwowanych jeszcze niedawno dla branży FMCG i marketingu usług profesjonalnych.
Chcąc prężnie rozwijać się na rynku, przedsiębiorstwa potrzebują pozyskiwać talenty. Inną grupą osób były talenty jeszcze niedawno istniejącej generacji X, inaczej zarządza się talentami generacji Y.
Rozwój generacji Y jest jednym z elementów, które pozytywnie wpłynęły na zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem. Tworząca się współpraca przybiera różne formy i rodzaje. Nie bez znaczenia jest, aby odznaczała się długoterminowością i była oparta na strategii wspólnych korzyści.
Koncepcja marketingu relacji, rozpatrywana w kontekście analizowanej współpracy
stanowi podłoże teoretyczne oraz platformę do tworzenia przyszłych matrycowych modeli rynkowych.
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