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Wstęp
Rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od ich
użyteczności w rozwiązywaniu problemów, które ujawniają się w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.
Autorzy prezentowanego numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawiają główne obszary stosowania badań marketingowych.
Przedmiotem analizy są badania marketingowe produktu oraz marki, a w tym badania produktu w jego cyklu rynkowym oraz możliwości stosowania metody refleksji
strategicznej w procesie planowania nowego produktu. Przedstawione rozważania
oparte są na przykładach różnych rynków, m.in. mleka spożywczego, a także regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych.
Autorzy niniejszego zbioru artykułów zwracają uwagę na znaczenie i użyteczność badań marketingowych w rozpoznawaniu zachowań konsumentów, a także na
możliwości zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań konsumentów. Ukazane zostały również pytania i dylematy związane z badaniami kształtującej się w Polsce klasy wyższej i badaniami współczesnych konsumentów na rynku
turystycznym, którzy poszukują doznań, doświadczeń i wrażeń. Autorzy w tej części
przedstawiają także wyniki zrealizowanych badań empirycznych dotyczących opinii
konsumentów na temat reklamy internetowej oraz motywacji racjonalności w korzystaniu z ICT w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Przedmiotem analizy
jest także dwuwymiarowa skala służąca do pomiaru orientacji na osiągnięcia oraz
relacje między akceptacją ryzyka a komponentami postawy wobec oszczędzania.
Autorzy podkreślają znaczenie i wskazują na konieczność prowadzenia badań dotyczących takich kategorii, jak satysfakcja, lojalność, relacje oraz wartość
dla klienta. Przedstawione rozważania i analizy oparte są na przykładzie różnych
rynków branżowych, jak również dotyczą jednostek samorządu terytorialnego oraz
szkół wyższych.
Jak wskazują autorzy kolejnych artykułów ważnym obszarem badań marketingowych są procesy komunikacji i dystrybucji. Artykuły poświęcone tej problematyce dotyczą takich problemów, jak: metody formalne służące optymalizacji wyboru
grup docelowych przekazów marketingowych, ocena efektów komunikacji marketingowej, innowacja marketingowa w handlu detalicznym, wykorzystanie badań
marketingowych w zarządzaniu siecią handlową, ocena oferty marketingowej centrów handlowych, ocena skuteczności i efektywności działań merchandisingowych.
Wskazano również na potrzebę prowadzenia badań opinii pracowników oraz wykorzystywania audytów, a w tym audytu kreatywnego komunikacji marketingowej
oraz audytu diagnozującego aktywność marketingową małych i średnich przedsiębiorstw.
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Wstęp

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, menedżerów, pracowników agencji badawczych oraz studentów uczelni ekonomicznych i kierunków
ekonomicznych na innych uczelniach, a także słuchaczy studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania.
Autorzy i redaktorzy wyrażają nadzieję, że artykuły opublikowane w tej publikacji przyczynią się do wzrostu znaczenia badań marketingowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.
Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
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