
JAK PRZYCIĄGNĄĆ

Najmłodsze pokolenie jest bardzo zróż-

nicowane. Są to zarówno osoby uczące 

się/studiujące, jak i takie, które już wkro-

czyły na rynek pracy. Nic dziwnego,  

że również ich zachowania konsumenckie 

są odmienne – w końcu ludzie ci dora-

stali w innym otoczeniu i reprezentują 

odmienne systemy wartości, wyobrażeń 

i poglądów, a co za tym idzie – w inny 

sposób podejmują decyzje zakupowe. 

W kontekście działań marketingowych 

warto bliżej przyjrzeć się szczególnie 

dwóm pokoleniom, które mają ogromny 

społeczny i ekonomiczny potencjał: naj-

młodszemu pokoleniu Z, które wkracza 

w dorosłość, oraz pokoleniu Y, będą-

cemu teraz grupą docelową dla więk-

szości firm. Jednak aby móc tworzyć 

skuteczne komunikaty reklamowe, nie-

zbędne jest poznanie specyfiki poszcze-

gólnych pokoleń.

1. Pokolenie wojny/międzywojnia to 

osoby urodzone w czasie II wojny 

światowej i wcześniej. Ukończyły 70. rok 

życia i zwykle nie są już aktywne zawo-

dowo. W ich przypadku ciężko mówić 

o jakiejkolwiek znajomości nowych tech-

nologii. 

2. Baby boomers to osoby uro-

dzone po zakończeniu II wojny 

światowej, czyli w  latach 1946–

1964. Obecnie mają 54–72 lata  

i powoli kończą swoją aktywność zawo-

dową. Są to osoby, które żyły w trudnych 

czasach komunizmu, w których musiały 

myśleć głównie o pracy i utrzymaniu 

rodziny. Są słabo obeznani z nowymi 

technologiami, zdecydowanie prefe-

rują tradycyjne media, telewizję i książki, 

w związku z czym rzadko korzystają 

z internetu, aplikacji mobilnych i mediów 

społecznościowych. Nie są świadomi czy-

hających w sieci cyberzagrożeń. 

3. Pokolenie X to osoby urodzone 

w latach 1965–1979, czyli w cza-

sie wielkich przemian systemowych.  

To pierwsze pokolenie, dla którego praca 

nie była głównym punktem odniesienia. 

Wychowani w dobie telewizji, którą prefe-

rują w stosunku do komputerów i mobile. 

To za ich młodości pojawiły się pierwsze 

komputery i gry wideo. Mimo, że obsługa 

nowych technologii nie stanowi dla nich 

problemu, nie są tak często online, jak 

młodsze pokolenia i nie lubią zmieniać 

rozwiązań, które znają. 

4. Pokolenie Y („Millenialsi”, „gene-

racja sieci”, „generacja poszuku-

jąca”) to osoby urodzone w latach 1980–

1995 i wychowane w czasach dobrobytu 

i realiach wolnego rynku. Dobrze wykształ-

ceni i przekonani o własnej wyjątkowości. 

Niektórzy pamiętają czasy bez internetu, 

ale większość z nich dorastała w erze 

telewizji satelitarnej, telefonów, komórek, 

aparatów cyfrowych, szybkich kompute-

rów. Obecnie dla nich życie bez sieci nie 

istnieje. Aktywnie korzystają z nowocze-

snych technologii i mediów cyfrowych, 
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są niemal ciągle online, żyją w „globalnej 

wiosce” i nawiązują znajomości na całym 

świecie. Zdecydowanie ważniejsze od 

„mieć” jest dla nich „być”, dlatego jakość 

życia i nowe doświadczenia przekładają 

nad posiadanie. Nie korzystają z tradycyj-

nych nośników informacji, jakimi są gazety, 

nie chodzą do bibliotek, nie lubią odręcz-

nego pisma. Szybko wyszukują potrzebne 

informacje w sieci, wiedzę czerpią z apli-

kacji, blogów, forów i mediów społeczno-

ściowych i chętnie dzielą się nią w świe-

cie online. Najchętniej chłoną kontent 

w postaci obrazu i wideo, ale nad telewizję 

przedkładają komputery. Pokolenie to jest 

dziś kluczową grupą docelową dla wielu 

marek. To najmłodsze dorosłe pokolenie 

konsumentów. Jeśli restauratorzy nie zro-

zumieją ich potrzeb, nie zdobędą nowego 

typu gościa.

5. Pokolenie Z – to dzieci pokolenia X.  

Są to osoby urodzone po 1995 r.,  

od zawsze żyjące w czasach internetu, 

iPoda, iPada i iPhone’a. Dla nich świat 

wirtualny jest równy rzeczywistemu – 

są cyfrowo uzależnieni i zawsze online. 

Zanim nauczyli się pisać i czytać, już znali 

internet i potrafili obsługiwać urządzenia 

elektroniczne. Korzystają z wielu rozwiązań 

w sieci, a do pisania używają smartfonów 

i komputerów. Najchętniej obierają kon-

tent w postaci obrazu i wideo, a mobile 

i smartfony przedkładają nad komputery –  

telewizji nie potrzebują.

POKOLENIE Y I Z TO 

2/3 UŻYTKOWNIKÓW 

FACEBOOKA W POLSCE

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS  

z 30 czerwca 2017 r. najwięcej miesz-

kańców Polski ma między 30 a 40 lat, 

a najmniej jest tych po siedemdziesiątce. 

Najliczniejszą grupą jest Pokolenie Z. Przyj-

mując, że są to wszystkie osoby urodzone 

po 1995 r., jest ich 8,983 mln i stanowią 

23,4% ludności Polski. Drugie co do wielko-

ści pokolenie to „igreki” z wynikiem 22,8%. 

Facebook w styczniu tego roku miał  

17 mln aktywnych użytkowników. Poko-

lenie X i Y to 70% tego grona, czyli ponad  

13 mln osób! Analogicznie sytuacja wygląda 

w przypadku innych serwisów społeczno-

ściowych, z tym że tendencja przesuwa się 

w stronę „zetek”. Nawet nieletnie jeszcze 

osoby zaraz rozpoczną aktywność zawo-

dową, ale nawet już teraz są targetem dla 

wielu branż, w tym restauracyjnej. Często 

to właśnie oni mają ogromny wpływ na 

decyzje zakupowe rodziców. 

Działania i pragnienia najmłodszego 

pokolenia zmieniają oblicze wielu branż, 

a klucz do zrozumienia ich decyzji zaku-

powych tkwi w zrozumieniu ich oczeki-

wań. Dla millenialsów niezwykle istotne, 

w wielu obszarach, jest dostosowanie się  

do ich wymogów oraz otwartość na komu-

nikację. Millenialsi to świadomi konsumenci, 

u nich nic nie dzieje się przypadkowo. Chcą 

nie tylko utrzymywać relację z markami, ale 

brać udział w procesach decyzyjnych. Aby 

lepiej to pojąć, wystarczy uświadomić sobie, 

że ponad 80% klientów z pokolenia Y przed 

zakupami poszukuje informacji o produk-

tach w sieci. A blisko połowa twierdzi, że zna 

produkty lepiej od handlowców w sklepie. 

Te dane można śmiało odnieść również do 

restauracji, bo zakupy spożywcze to także 

jedzenie na mieście. Pokolenie Y ma zdecy-

dowanie większe oczekiwania konsumenc-

kie niż poprzednie generacje, co z kolei jest 

wyzwaniem dla dostawców usług. Nic dziw-

nego, że marki ciągle szukają nowych narzę-

dzi i nowych technik marketingowych umoż-

liwiających skuteczne dotarcie do tej grupy. 

W końcu siła młodego pokolenia ciągle rośnie 

i nic nie zapowiada, aby sytuacja miała się  

odwrócić.

JAK ZACHĘCIĆ MILLENIALSÓW 

DO CZĘSTSZEGO JEDZENIA 

POZA DOMEM?

Wiele badań, wywiadów i obserwacji 

pokazuje, że młodzi konsumenci wolą 

odwiedzać niezależne restauracje, 

ponieważ oferują one lokalne dania 

i mają wykwalifikowany personel. Opi-

nii o miejscach szukają na specjalnych 

portalach lub u influencerów, a prędzej 

uwierzą w rekomendację znajomego 

niż reklamę skierowaną poprzez tra-

dycyjny kanał marketingowy. O tym,  

że obecność na najpopularniejszych 

kanałach społecznościowych takich jak 

Facebook, czy Instagram jest koniecz-

nością, chyba nie muszę pisać?

1. OPINIE

Żadne inne pokolenie nie przy-

wiązywało tak wielkiej wagi do opi-

nii i żadne nie zdawało sobie sprawy, 

jak wielką moc mają media społecz-

nościowe. Zanim millenialsi skorzystają 

z jakiejkolwiek usługi czy zdecydują się  

na zakup danego produktu, przeczytają „cały 

internet” i recenzje kilkudziesięciu osób,  

aż wyrobią sobie własną opinię. Korzystają 

z wielu portali czy aplikacji oferujących 

możliwość recenzowania, rekomendacji 

innych osób, ale równie chętnie podzielą się  

swoją opinią po wizycie w lokalu gastro-

nomicznym, co jest sporym wyzwaniem 

dla restauratorów, bo wymusza na nich 

nieustanne dbanie o odpowiedni stosunek 

ceny do jakości i wysoki poziom obsługi. 

2. FAST SLOW FOOD

Millenialsów cechuje wygoda i oszczęd-

ność czasu, stąd rosnąca popularność 

serwisów do zamawiania jedzenia, takich 

jak Uber Eats, Pyszne.pl czy PizzaPor-

tal. Jednocześnie dzięki dostępowi do 

sieci rośnie świadomość ekologiczna, 

a ważnymi kryteriami wyboru restauracji 

stają się jakość i pochodzenie używa-

nych produktów. Stąd lawinowo rosnąca 

popularność wszelkich akcji „zero waste”, 

jak kawa z własnym kubkiem czy prze-

rzucenie się z plastikowych słomek na 

papierowe.

3. JAKOŚĆ

W ostatnich latach niezwykłą popular-

ność zyskały m.in. wyroby tradycyjne, 

piwa kraftowe oraz żywność od lokalnych 

rolników. Millenialsi cenią wiarygodność 

w restauracji. Są również coraz bardziej 

świadomi problemów, jakie może nieść 

za sobą spożywanie niezdrowej żywno-

ści, stąd większą uwagę przykładają do 

pochodzenia i jakości składników. Czy-

tają etykiety i wybierają lokalne produkty. 

Coraz popularniejsze są różnego rodzaju 

diety – wegetariańskie, wegańskie czy 

mięsne. Coraz częściej mamy też do 

PHILIP KOTLER TAK PISZE 

W MARKETINGU 4.0 O POKOLENIU Z JAKO 

NOWYM TYPIE KLIENTA: //

„Odróżnia ich wysoka mobilność. Wszystko muszą mieć natychmiast – nie 

mogą marnować czasu. Gdy widzą coś, co im się podoba w telewizji, od 

razu szukają tego w internecie za pomocą swoich przenośnych urządzeń. 

Gdy decydują się na zakup czegoś w sklepie, najpierw porównują ceny i ja-

kość online. […] Są również bardzo towarzyscy i udzielają się w mediach spo-

łecznościowych. […] Mówiąc krótko, są mocno powiązani z innymi ludźmi 

i mają stały dostęp do internetu”.
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reklama

ANGELIKA

BORYSIAK //

Social media i marketing mana-

ger, prelegent, szkoleniowiec, od 

lat zawodowo związana z bran-

żą gastronomiczną i hotelarską. 

Nieoceniona (ale doceniana!) 

w budowaniu strategii i prowa-

dzeniu zintegrowanych działań 

marketingowych dla nowych oraz 

już istniejących lokali. Wyspecja-

lizowana w obsłudze sektora  

HoReCa – kreuje marki i dba o ich 

rozwój. Tworzy strategie komuni-

kacji, serwuje niebanalne rozwią-

zania, karmi pomysłami i zaraża 

entuzjazmem.

czynienia z nietolerancjami pokarmo-

wymi. Dlatego w menu muszą znaleźć 

się informacje o zawartości składników 

odżywczych i alergenów, a przy jego 

komponowaniu trzeba brać pod uwagę 

różne potrzeby gości.

4. NOWOŚCI

Młode pokolenia kochają nowości! 

Również w kuchni. Podróżują, odkry-

wają egzotyczne smaki, chcą ekspe-

rymentować i poznawać nowe moż-

liwości. Oryginalny sposób podania 

lub nietypowe połączenia smakowe 

to coś, co z pewnością zwróci uwagę 

millenialsów.

5. ROZMOWA

Kluczem do sukcesu jest umiejętne pro-

wadzenie komunikacji we wszystkich 

kanałach sprzedażowych i wchodze-

nie w interakcje jeszcze przed wizytą 

w restauracji. To buduje przewagę 

danego miejsca nad innymi. Millenialsi 

nie chcą być tylko biernymi kupcami, 

chcą mieć możliwość tworzenia danej 

marki. Te firmy, które na to pozwolą, 

zyskają oddanych ambasadorów swoich 

produktów. Niemniej ważna jest sprawna 

obsługa w mediach społecznościowych. 

Prośba o możliwość rezerwacji stolika 

dzisiaj i odpowiedź jutro? Najprostszy 

sposób na utratę gościa. Niestety, jest 

to sytuacja nagminna i to nie tylko 

w małych restauracjach, ale i dużych 

sieciach, również hotelowych.

6. TECHNOLOGIA

Nowe pokolenie żyje w zgodzie 

z nowymi technologiami. Ba! Ono nie 

umie bez nich funkcjonować. Respon-

sywna strona WWW, menu online i płat-

ności mobilne to minimum! Warto 

pomyśleć o wprowadzeniu rezerwacji 

i zamówień online, a także zastąpie-

niu klasycznych kart lojalnościowych 

odpowiednimi aplikacjami, które przy 

okazji dają dodatkowe możliwości rekla-

mowe do zapisania się do newslettera 

czy polubienia fan page’a.

Jason Dorsey, autor książki Y-Size Your 

Business (po polsku: Biznes szyty na 

miarę pokolenia Y), definiuje pokole-

nie Y w następujący sposób: „Pokole-

nie Y nie zna się na technologiach. My 

jesteśmy od nich uzależnieni. Często 

nie wiemy, jak coś działa, ale zdajemy 

sobie sprawę, że nie potrafimy bez tego 

funkcjonować”. I niech to będzie naj-

lepszą puentą. 
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