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Zaoferuj zwyk³y, dobry produkt, a wiêkszoœæ ludzi go nie kupi: nie bêd¹ go potrzebowaæ
albo zabraknie im czasu b¹dŸ pieniêdzy. Klienci maj¹ wygórowane oczekiwania.
S¹ zbyt zajêci, aby testowaæ nowoœci. Coraz czêœciej ignoruj¹ przekaz marketingowy
i coraz rzadziej polecaj¹ produkty i us³ugi znajomym. Tradycyjna reklama ju¿ nie
skutkuje, a rynek masowy jest zalany towarami. Stworzyliœmy œwiat, w którym
wiêkszoœæ produktów znika w t³umie. Dlatego musisz stworzyæ coœ niezwyk³ego.
Coœ, o czym warto mówiæ. Coœ, czego nie sposób przeoczyæ. Coœ wyj¹tkowego.
Ciekawego. To w³aœnie... Fioletowa Krowa.
Dowiedz siê, dlaczego firmy takie jak Apple, Nokia, Yahoo!, Bloomberg, IKEA,
Amazon.com, Google, HBO czy Ducati rozwijaj¹ siê w b³yskawicznym tempie,
pozostawiaj¹c w tyle znane i tradycyjnie silne marki? ZnajdŸ w swojej bran¿y jakiœ
kruczek, którego nikt jeszcze nie odkry³. Skoncentruj marketing na najwa¿niejszych
klientach i docieraj do nowych, atrakcyjnych nisz rynkowych. Wraz z autorem tej
ksi¹¿ki spójrz prawdzie w oczy: lista marketingowych „P”, z której korzystano przez
dekady, ju¿ nie wystarcza. Prawdziwy sukces rynkowy odnios¹ tylko produkty
fenomenalne, przewrotne i fascynuj¹ce. I nie chodzi bynajmniej o marketingow¹
broszkê, któr¹ w ostatniej chwili mo¿na przypi¹æ do produktu lub us³ugi.
Fioletowa Krowa to cecha wrodzona — albo jest albo jej nie ma. W ksi¹¿ce znajdziesz
przyk³ady, wskazówki i informacje, z pomoc¹ których ³atwiej bêdzie Ci wyhodowaæ
Fioletow¹ Krowê:
• ABC niezwyk³ego produktu,
• krzywa rozpowszechniania nowej idei,
• krótka historia reklamy,
• problem nieskutecznej reklamy masowej,
• tajemnice sukcesu niezwyk³ych firm i produktów.
Ta ksi¹¿ka to manifest skierowany do marketerów, którzy chc¹ kreowaæ produkty
i us³ugi warte wprowadzenia na rynek.
O autorze:
Seth Godin jest autorem œwiatowych bestsellerów, takich jak Permission Marketing,
Unleashing the Ideavirus oraz Survival Is Not Enough. Za³o¿y³ kilka œwietnie
prosperuj¹cych firm. Jest uznanym wyk³adowc¹, a tak¿e wspó³redaktorem czasopisma
Fast Company. Wiêcej informacji znajdziesz na stronie www.sethgodin.com.
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J ESZCZE JEDNO P
Już od lat marketerzy mówią o formule 5P (takich składników jest więcej, ale każdy ma swój ulubiony zestaw). Niektóre
z tych elementów to:


produkt (product),



cena (price),



promocja (promotion),



plasowanie (positioning),



reklama (publicity),



opakowanie (packaging),



rekomendacja (pass-along),



przyzwolenie (permission).

Oto żelazny zestaw marketera: najszybszy sposób, aby
upewnić się, czy wziąłeś pod uwagę wszystkie niezbędne
elementy, a równocześnie skrót działań, które powinieneś
podjąć, aby nakłonić klientów do zakupu nowego produktu.
Jeśli poszczególne elementy marketingu-mix nie współgrają
z sobą (na przykład przecierane dania, które smakują jak
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papki dla niemowląt, pomimo iż klientami docelowymi są
osoby w podeszłym wieku), wówczas przekaz marketingowy
jest nieczytelny i w rezultacie nieskuteczny.
Działania marketingowe nie zawsze są niezawodne, ale
jeszcze do niedawna uznawano, że jeśli wszystkie elementy P są
dopięte na ostatni guzik, ostateczny sukces jest w zasięgu ręki.
Jednak ostatnio obserwujemy niepokojące zjawisko. Dobrze znane elementy P już nie wystarczą. W tej książce odkrywamy nowe P, które — jak się okazuje — stało się wyjątkowo istotnym czynnikiem.

N OWE P
Nowe P to Purple Cow (Fioletowa Krowa).
Kiedy kilka lat temu wraz z rodziną podróżowałem po
Francji, wszyscy byliśmy zauroczeni setkami krów jak z obrazka, które pasły się na malowniczych łąkach tuż przy autostradzie. Przez dziesiątki kilometrów siedzieliśmy przyklejeni
do szyby, zachwycając się tym niezwykłym widokiem.
Jednak już po dwudziestu minutach przestaliśmy zwracać
uwagę na krowy. Kolejne stada wyglądały dokładnie tak samo
jak poprzednie i to, co wcześniej tak nas zachwycało, nagle
stało się pospolite. Nawet gorzej. Stało się wręcz nudne.
Krowy stają się nudne, kiedy przyglądasz im się przez
dłuższy czas. Mogą to być krowy idealne, krowy o pięknej
prezencji lub ciekawej osobowości, krowy w blasku zachodzącego słońca, a jednak na dłuższą metę są nudne.
– 14 –

F IOLETOWA KROWA . Z MIEŃ SIĘ I BĄDŹ ROZPOZNAWALNY

O! Fioletowa Krowa! Hm, to już robi wrażenie (przynajmniej przez chwilę).
Istotą Fioletowej Krowy jest jej wyjątkowość i niepowtarzalność. Szczerze mówiąc, gdyby słowo „niezwykły” zaczynało się od litery P, prawdopodobnie darowałbym sobie
żartobliwe przenośnie, ale nie mam na to wpływu. Pozostańmy zatem przy tym określeniu.
Panie i Panowie: przedstawiam ABC niezwykłego produktu.

W AŻNE SŁOWA
I ŚMIAŁE TWIERDZENIA
Niezwykła rzecz to coś, o czym warto mówić. Coś, czego nie
sposób przeoczyć. Coś wyjątkowego. Nowego. Ciekawego. To
właśnie Fioletowa Krowa. To co nudne, staje się niewidoczne.
Jest jak stado brązowych krów.
Marketing oryginalności jest sztuką tworzenia produktów lub usług w taki sposób, aby stały się one godne
uwagi. Marketing nie może być traktowany wyłącznie w kategoriach dodatku, dzięki któremu w ostatniej chwili można
upiększyć produkt lub usługę. Należy zrozumieć, że jeśli
oferta sama w sobie nie jest godna uwagi, tak naprawdę
będzie niewidoczna.
Kompleks telewizyjno-przemysłowy stworzył symbiotyczny związek pomiędzy popytem ze strony konsumentów, reklamą telewizyjną i stale rozwijającymi się firmami,
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które były skupione na inwestycjach w systematycznie rosnące potrzeby marketingowe.
Konsument ery postkonsumpcyjnej nie ma już czego
kupować. Mamy już to, czego potrzebujemy, nasze oczekiwania
nie są wygórowane i jesteśmy zbyt zajęci, aby poświęcać czas na
testowanie rzeczy, które z takim trudem dla nas tworzycie.
Dział marketingu otrzymuje niemal gotowy produkt
lub usługę i przeznacza niebotyczne kwoty na zakomunikowanie odbiorcy docelowemu wszystkich zalet danej oferty.
Takie podejście nie jest już skuteczne.
Jestem przekonany, że na obecnym etapie kierowanie
kolejnej oferty bezpośrednio do masowego odbiorcy nie ma
większego sensu. Stworzyliśmy świat, w którym większość
produktów znika w tłumie. Przez ostatnie dwie dekady co bardziej spostrzegawczy autorzy książek biznesowych zaznaczali,
że zmienia się dynamika marketingu. Marketerzy czytali o tych
koncepcjach i omawiali, a nawet wykorzystywali niektóre
z nich, ale pomimo tego wciąż opierają swoje działania na
tradycyjnych strategiach marketingowych. Takie podejście
jest już przestarzałe. Sto lat teorii marketingowych przechodzi
do historii. Alternatywne podejście do marketingu nie jest tylko
nowinką — w rzeczywistości to jedyne, co nam pozostało.
Ta książka mówi o tym, dlaczego Fioletowa Krowa jest
tak istotna dla wszystkich Twoich działań, dlaczego telewizja
i inne środki masowego przekazu nie należą już do arsenału
Twojej tajnej broni i dlaczego zawód marketera uległ nieodwracalnym zmianom.
Nie polegaj na reklamach — wymyśl coś nowego.
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