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Dział Strategii
Założenia

Dział, w którym dowiesz się jak sprawić, 
by marka rozwijała się w dobrym 
kierunku. 
Nauczymy Cię między innymi jak 
wykonywać audyty marki, jak 
przeprowadzić badania marketingowe, 
zaplanować strategię marki. 

Aby dołączyć do programu stażowego 
w dziale Strategii musisz wykonać 2 
zadania.



Zadanie 1
Research/Analiza

Dostaliśmy zlecenie na zbudowanie od podstaw 
nowej marki w segmencie premium na rynku 
alkoholi mocnych i likierów. Przed pierwszym 
spotkaniem projektowym, potrzebujemy wstępnej 
analizy rynku, przeglądu konkurencji i krótkiej 
charakterystyki klienta pod kątem tej kategorii 
rynkowej (do Twojego wyboru - Polki i Polacy 25-
35 lub Polki i Polacy w wieku 55-65 lat). 

Przygotuj krótki materiał wprowadzający do 
kategorii. 

→ Forma przedstawienia: 10 slajdów w formacie 
pdf (ale nie dokument z Worda!)

→ Obszary poszukiwań: Co tylko przyjdzie Ci do 
głowy jako sensowne źródło do formułowania 
obserwacji - gwarantujemy, że wszystko co 
potrzebne jest ogólnodostępne.



Zadanie 1
Co chcemy zobaczyć?

→ Opis rynku z lotu ptaka - główne 
tendencje rynkowe, istotne trendy 
konsumenckie.

→ Grupa docelowa - krótka 
charakterystyka, informacje, które 
mogą się przydać do przedstawienia im 
czegoś, co ich zdecydowanie 
zainteresuje.

→ Przegląd komunikacji liderów rynku -
w oparciu o przykłady, powiedz nam 
jakich kodów komunikacji używają, do 
jakich wartości się odnoszą i jaki 
wizerunek starają się wypracować.

→ Przykłady dwóch nowych propozycji 
rynkowych, które szczególnie zwracają 
uwagę swoim pomysłem na siebie i 
designem, z uzasadnieniem.

→ Wnioski i rekomendacje płynące z 
zebranej wiedzy.



Zadanie 2
Strategia/Koncept

Kontekst: Flubble to wieloletni nr 3 wartości 
sprzedaży na rynku aptecznych szamponów 
przeciwłupieżowych. Od dłuższego czasu stara 
się skrócić dystans do lidera, ale bezskutecznie. 
W ciągu ostatnich dwóch lat jego pozycję mocno 
naruszyły dodatkowo Shepherd's Pepper
(identyczny produkt w nieco niższej cenie, z 
dużą obecnością w TV) i Sadmeister (bardzo 
aktywny online, używany przez włosomaniaczki). 

Odpowiedzią producenta jest nowa linia 
produktowa Flubble Gobble, która jest wyraźnie 
lepsza jakościowo niż dotychczasowe 
propozycje konkurencji, kosztuje nieco więcej, ale 
starcza na dłużej.



Zadanie 2
Dodatkowe informacje

Główne siły: wysoka skuteczność, wydajność oraz 
wysoka znajomość marki.

Główne bariery: przede wszystkim wysoka cena, 
brak walorów pielęgnujących (spełnia tylko jedną 
funkcję) i zaniedbany wizerunek marki (nudny, 
przestarzały, zbudowany na formule „problem-
rozwiązanie”).



Zadanie 2
Treść zadania
Zadanie: Przygotowanie konceptu marki i głównych 
założeń komunikacji, które przełożą się na jak 
najlepszy poziom sprzedaży na koniec 2022.

Grupa docelowa: Kobiety i mężczyźni w wieku 25-44. 
Łupież to dla większości z nich niemały problem, 
szczególnie pod względem relacji społecznych, 
komfortu psychicznego. Wpływ na ich procesy 
decyzyjne mogą mieć: lekarze, farmaceuci, fryzjerzy, 
znajomi, fora i media społecznościowe.

Forma przedstawienia: 10 slajdów pdf (prezentacja)

Uwaga: Na potrzebę zadania wymyśliliśmy fikcyjne 
marki, ale poza tym pracujemy na realnych 
okolicznościach polskiego rynku i Polaków 2022.



Zadanie 2
Co chcemy zobaczyć?

→ Założenia strategiczne - określenie i 
uzasadnienie kierunku strategicznego 
działań, dookreślenie grupy docelowej, 
ich motywacji, preferencji i możliwych 
zapatrywań na kategorię produktów 
przeciwłupieżowych (wszelkie źródła 
dla Twoich obserwacji dozwolone), 
pokazanie jak siły produktu wpisują się 
w ich perspektywę zakupową.

→ Wiodąca idea działań komunikacyjnych, 
obietnica marki i sposób przekazania jej 
poprzez jeden key message.

→ Docelowy takeout, znaczenie w 
świadomości odbiorców, które chcemy 
wypracować.

→ Ton komunikacji i moodboard
kampanii.



Przygotowane zadania wraz z CV wyślij na
naszego maila: kariera@wills.pl. W treści
wiadomości wpisz nazwę działu, do którego
startujesz oraz swoje imię i nazwisko.
Jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć
się czegoś więcej o zadaniach, napisz do
nas!

Czekamy na Twoje zadanie.

Kontakt
Czekamy na Twoje zadanie

mailto:kariera@wills.pl


Powodzenia!


