


Koronawirus zdominował otaczającą nas rzeczywistość w bardzo szybkim czasie - wydaje 

się, że stało się to nagle i z zaskoczenia. Wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia: 

pracę, naukę, życie rodzinne, hobby, zachowania i bardzo demokratycznie dotyczy 

nas wszystkich. 

Nie było za naszego życia takiego zjawiska i tematu, który miałby wpływ na tak olbrzymią 

i wielowymiarową zmianę. Wątki, które pochłaniały nas do tej pory- tak jak ekologia, dbałość 

o planetę, zmiany klimatyczne i energetyczne choć ciągle aktualne i ważkie nie mają

już naszej uwagi, skupiamy się na koronawirusie i jego wpływie na nasz kompletnie nowy 

świat, który zaciągnął ręczny hamulec na pełnym gazie.

Co się dzieje w naszej branży komunikacji marketingowej – uczymy się, obserwujemy, 

doradzamy i wiemy, że kryzys się kiedyś skończy, jak zwykle w takich sytuacjach będą 

wygrani, którzy zauważyli w kryzysie element szansy i przegrani. Jako HMG wierzymy

i mamy oparcie tej wiary w liczbach, w dotychczasowych analizach i badaniach, 

które prowadzimy od kilkunastu lat, ze marki mogą wyjść obronną ręką także z czasów 

zarazy. Od dawna mówimy bazując na naszym badaniu Meaningful Brands o olbrzymim 

znaczeniu tego czy i co marka robi dla swoich konsumentów – ludzi. 

Teraz, w czasie przewartościowań będzie to to szczególnie ważne, a odpowiedzialne

i wiarygodne działania marek zyskają jeszcze silniejsze emocje i więź konsumentów.
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危机
Chińskie słowo kryzys zawiera dwa elementy: niebezpieczeństwo 

i szansę. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, 

jak niebezpieczna jest sytuacja, w centrum każdego kryzysu leży 

ogromna szansa 







W Polsce zagrożenie epidemiologiczne wprowadzono stosunkowo wcześnie.

Oznacza to, że możemy uniknąć gwałtownej zapaści służby zdrowia

i dezintegracji życia społecznego, ale w zamian możemy się spodziewać

przedłużenia aktywności wirusa w czasie.

Wyniki najnowszych symulacji przebiegu epidemii w różnych krajach świata

potwierdzają, że jedynym sensownym wyjściem dla ludzkości jest przymusowa

integracja życia społecznego i wirusa przez co najmniej kilka miesięcy. Przykład

Chin pokazuje, że przy zastosowaniu radykalnych środków zaradczych

zmniejszenie eskalacji wirusa zajęło cztery miesiące. Znając doświadczenia z

innych krajów możemy ograniczyć ten czas poprzez wprowadzenie testów na

szeroką skalę

i lokalne kontrolowanie zakażeń. W zależnie od działań rządu skutki epidemii

mogą potrwać od trzech do nastu miesięcy. Pewne jest, że koronawirus zmieni

wiele aspektów naszego życia. Jak się dostosować do nowej sytuacji?

Źródło: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56


Przy niskiej marżowości 

kategorii zagrożeni mniejsi 

gracze. Ograniczenia

w podróżach 

międzynarodowych 

zwiększają  popyt na lokalne 

wycieczki

Nieufność i poczucie 

zagrożenia związane

z podróżami mogą zmniejszyć 

popyt w dłuższym czasie.

Lokalne połączenia zostaną 

przywrócone wcześniej (2Q)

Niepewność / ryzyko anulacji 

lotów przedłuży spadek 

popytu

Niepewność o własne 

bezpieczeństwo finansowe 

ogranicza wydatki 

„inwestycyjne.”

Ograniczenia w łańcuchu 

produkcji i dostaw wpłynie

na zmniejszenie dostępności.

Prowincja Hubei odpowiada 

za 9% łącznej produkcji 

samochodów w Chinach. 

Do momentu reaktywacji 

pełnej produkcji cały łańcuch 

dostaw ulega zaburzeniu.

Ograniczenia mobilności 

obniżają popyt. Zawieszenie 

paktu OPEC z sojusznikami 

zniosło ograniczenia

w produkcji,stąd spadek cen.

Chiny są drugim na świecie 

krajem pod względem 

konsumpcji gazu płynnego. 

Import paliwa przez Chiny 

spadła 10% YoY.

Drastyczny krótkoterminowy 

spadek cen może 

doprowadzić do gwałtownych 

wzrostów cen po zniesieniu 

ograniczeń w podróżach.

Wzrost zapotrzebowania 

na produkty pierwszej 

potrzeby.

Wzrost zapotrzebowania

na produkty związane

z „budowaniem odporności”.

Rośnie popyt na produkty 

farmaceutyczne i z długim 

terminem przydatności.

Zagrożone są produkty 

związane ze zwyczajami 

społecznymi np. alkohole 

premium. Zwiększony popyt na 

produkty mięsne.

Chiny odpowiadają za 72% 

globalnej produkcji smartfonów

28% eksportu Korei 

Południowej to elektronika 

użytkowa.

Źródło: McKinsey & Company: 27 Feb 2020







Źródła: Havas Intelligence Koronabus Polska; 23.03.20, N=1000



Dla większości Polaków czas epidemii jest całkowicie nowym doświadczeniem

związanym z niepewnością i poczuciem zagrożenia dotyczącego nie tylko zdrowia

ale i funkcjonowania znanego sobie świata, a także bezpieczeństwa finansowego.

Fake-news podsycają panikę. Konsekwencją jest gwałtowna zmiana priorytetów,

zmniejszają się potrzeby dotyczące samorealizacji, zwiększa się potrzeba

bezpieczeństwa i przynależności.

W ciągu najbliższych kilku tygodni większość z nas będzie musiała zmienić swoje

priorytety schodząc w piętrach piramidy Masłowa w dół. Szybkość i nieuchronność

tej zmiany oznacza jednak dla wszystkich stres.

Odosobnienie związane z pracą zdalną i ograniczeniem przemieszczania się

buduje potrzebę kontaktu z innymi a także współprzeżywania doświadczeń

kulturalnych online.

Optymistyczna i pozytywna komunikacja skoncentrowana na budowaniu poczucia

bezpieczeństwa i zaufania. Zwiększenie wag komunikacji na produkty

odpowiadające na potrzeby dziś aktualne dla konsumentów. Tworzenie kontentu

opartego na doświadczeniach kulturalnych, lub storytellingu.

Źródła: https://www.cnbc.com/2020/03/18/psychological-reason-why-gen-x-is-taking-covid-19-pandemic-seriously.html

https://www.cnbc.com/2020/03/18/psychological-reason-why-gen-x-is-taking-covid-19-pandemic-seriously.html


Źródło: Statista 2020 Źródło: Havas Fabric

Promocja i informacja o nowych wygodnych i bezpiecznych formach kontaktów, zakupów i załatwiania spraw



Od kilku lat obserwujemy ewolucję Polaków w kierunku wartości post

materialistycznych. Ograniczenia w życiu społecznym, ograniczenia

przemieszczania się się i niepewność dotycząca przyszłości zdecydowanie

przyspieszają te zmiany.

Wskazane budowanie narracji w oparciu o coraz silniejsze wartości wspólnoty,

przynależności, małych radości, pielęgnowanie codzienności a także dbania

o swoją formę fizyczną i psychiczną. Adresowanie tematów ważnych

dla odbiorców w dzisiejszych czasach. Rozwiązywanie problemów

społeczności przez angażowanie się w pomoc przy zwalczaniu koronawirusa

wysoce wskazane.



Źródła: Havas Intelligence Koronabus Polska

23.03.20, N=1000 

Świadomość oferty kulturalnej online stworzonej przez różne podmioty

po ogłoszeniu zagrożenia epidemią jest w społeczeństwie wysoka,

szczególnie jeśli uwzględnimy zaledwie dwutygodniowy czas trwania

ograniczeń w mobilności w momencie pozyskania danych.

Oferta ta jest szczególnie atrakcyjna dla osób młodych, bardziej

hedonistycznie nastawionych do życia. Takie doświadczenia mogą być

treścią dla mediów społecznościowych, które są ważnym elementem

budowania wizerunku przez młodsze pokolenia, momentem dzielonym ze

znajomymi, oraz tematem do rozmów.

Dla marek wspieranie instytucji kultury i ułatwianie dostępu do kultury jest

okazją zbudowania niekomercyjnej relacji i emocji trudnych do pozyskania

w normalnym czasie.



W związku z zamknięciem granic i ograniczeniami w interakcjach społecznych

życie Polaków odbywa się głównie w ich domach. Zwiększa się czas przed

ekranami, intensyfikuje używanie aplikacji społecznych, komunikatorów,

gwałtownie rośnie liczba graczy. Rośnie też kreatywność w tworzeniu treści

przez ludzi.

Wykorzystanie zwiększonej konsumpcji TV, radia i przede wszystkim online

W kategoriach w których to możliwe rozwijanie sprzedaży w mediach

społecznościowych. Szansa na budowanie wizerunku i zaufania do marki.

Pozytywne wchodzenie w interakcje z konsumentami online. Ułatwianie nauki

nowych umiejętności.

Źródło Havas Intelligence Koronabus Polska; N=1000; field 23.03.2020



Źródło: Statista 2020



Po pierwszym szoku i związanym z nim gromadzeniem żywności o długim

okresie przydatności do spożycia, wykształcą się nowe nawyki zakupowe. E-

Commerce na dobre zagości w Polskich domach. Ważnym aspektem życia

w niepewności jest ograniczenie wydatków w oczekiwaniu na rozwój sytuacji.

Rynek Chiński pokazuje, że po unormowaniu sytuacji konsumenci wracają do

poprzedniego poziomu wydatków.

E-commerce! Czas kryzysu to moment na doskonalenie produktów i

systemów informatycznych. Konieczny jest audyt mediów własnych,

szczególnie online i wykorzystanie ich potencjału. Minął czas powielania

reklam w social media, nadchodzi czas budowania relacji, sprzedaży tam

gdzie jest konsument.

Nie, robię zakupy tak jak zawsze robił{em/am}

Tak, kupił{em/am} trochę więcej niektórych produktów

Tak, zrobił{em/am} w ostatnim czasie spore zapasy niektórych produktów

Źródło Havas Intelligence Koronabus Polska; N=1000; field 23.03.2020



Źródło: https://www.bbc.com/news/business-52066454?fbclid=IwAR1qVvKHX_6Q-u-9wGDmEXo3ct-jUOMgc8ehb_D31j5x3oWhUh23tGlEN2Y

https://www.bbc.com/news/business-52066454?fbclid=IwAR1qVvKHX_6Q-u-9wGDmEXo3ct-jUOMgc8ehb_D31j5x3oWhUh23tGlEN2Y




Źródło: https://www.bain.com/insights/chinas-retailers-and-the-coronavirus-outbreak-lessons-from-the-past/

https://www.bain.com/insights/chinas-retailers-and-the-coronavirus-outbreak-lessons-from-the-past/


Źródło: Statista 2020





Analiza przeprowadzona przez Kantara Millwarda Browna wskazuje, że marki mogą wstrzymać reklamę TV bez straty dla brand equity marki tylko w krótkim okresie 

czasu. Zmiana netto po sześciu miesiącach zaprzestania reklamy TV jest zdefiniowana jako procent marek odnotowujących wzrost wyników minus odsetek marek 

doświadczających spadku wyników. Analiza pokazuje, że znaczny spadek świadomości komunikacji (TBCA) najmocniej wpływa na zainteresowanie marką, intencję 

zakupu, lojalność ale także na wizerunek i świadomość marki. Aby nie tracić udziałów w rynku należy zachowywać większy share of voice niż share of market.

Źródło:  Kantar Millward Brown, What happens when brands go dark? 2018; Peter Field, “Marketing in a downturn: lessons from the past”, Market Leader, Autumn 2008, *Nicholas De Canha, Michael Ewing, and Ali Tamaddoni, The impact of 

advertising on market share: Controlling for clutter, familiarity, and goodwill decay, Journal of Advertising Research, Digital First, March 2019



Źródło“Advertising in a downturn”, WARC, 2008

Reklama jest jednym z obszarów najbardziej zagrożonych cięciami podczas

epidemii. Jednakże dowody zebrane podczas kryzysu ekonomicznego w 2000 i

2008r sugerują, że zmniejszenie wydatków na reklamę w czasie recesji wiąże się

ze spadkiem sprzedaży i w dłuższej perspektywie osłabia wyniki firmy.

Analiza oferty produktowej, wybranie do komunikacji produktów najbliższych

obecnym potrzebom ludzi „uwięzionych” w domach. Wypracowanie nowej

strategii mediowej uwzględniającej zmiany w konsumpcji mediów, tonie

komunikacji w połączeniu z długofalowymi celami marki. Pilnowanie zasady

SOV>SOM



Analiza głównych czynników wpływających na zyski PIMS'(Profit Impact of Market Strategy) 1000 firm

z różnych branż przeprowadzona w czasie i po różnego rodzaju kryzysach ujawniła wyraźny zdecydowany

trend: firmy, które zwiększają swoją aktywność marketingową w czasie kryzysu uzyskują wyraźną przewagę

konkurencyjną po jego zakończeniu.

Podczas recesji istnieją koszty, w przypadku których optymalne jest ich zwiększanie (dobre koszty) i takie,

które należy redukować (złe koszty). Dobre koszty w czasie kryzysu dotyczą marketingu, a także jakości

i rozwoju produktu. Złe koszty w recesji związane są z kapitałem trwałym, kapitałem obrotowym, produkcją

oraz wydatkami administracyjnymi. Marki które zwiększają dobre koszty, są w stanie utrzymać nawet

trzy razy więcej udziału w rynku w czasie kryzysu i szybciej odzyskać pozycję gdy nadejdą dobre czasy,

co zapewni im trwałą przewagę konkurencyjną.

Top of mind jest kluczowym wskaźnikiem po okresie kryzysu dla szybkiego odbudowania pozycji rynnowej!

Tony Hillier; Successful competitive strategies for recession and recovery; 1999





Racjonalne korzyści skoncentrowane na 

funkcjach produktów i usług:unkcjonalność, 

cena, jakość opakowań i łatwość interakcji

z klientem

Ludzie zadają sobie pytanie co marka robi 

dla mnie? Czy ułatwia mi życie? Czy pomaga 

zdobywać nowe umiejętności? Czy pomaga 

oszczędzać czas? Czy poprawia jakość 

mojego życia?

Konsument ocenia markę pod kątem spójności wartości i zachowań 
m.in. odpowiedzialności, etyki, transparentności, wspierania ekonomii, korzystania

z lokalnych dostawców, tworzenia miejsc pracy, czy rozwiązywania problemów 
społecznych



⇲

⇱ ⇱

Źrodło: Meaningful Brands Polska 2019



Źródło : Meaningful Brands Polska 2019



Źródło Havas Intelligence Koronabus; N=1000; field 23.03.2020











Nowojorska Metropolitan Opera uruchomiła cykl „Nightly

Met Opera Streams”, w ramach którego prezentuje

powtórki przedstawień, które w ubiegłych sezonach były

transmitowane do kin. https://www.metopera.org/)

każdego wieczoru o godz. 19.30 EST (w Polsce – 0.30)

z możliwością odtworzenia w ciągu kolejnych 20 godzin.

Muzeum Powstania Warszawskiego od 16 marca na swoim

oficjalnym Facebooku zaczęło emitować dwa bloki tematyczne

lekcji historii: poranny, skierowany do dzieci, oraz

popołudniowy przeznaczony dla studentów i dorosłych.

Ninateka - kino, teatr oraz muzeum

za darmo i bez wychodzenia z domu

#TeatrŻydowskiwDomu

Teatr telewizji – teatr online TVP



TOK FM wspiera ogólnopolską akcję #zostanwdomu. 

Każdy kto wpisze kod akcji otrzyma bezpłatny dostęp 

do bazy 80 tysięcy podkastów.

Od poniedziałku 16 marca pisarki i pisarze zrzeszeni w 

Unii Literackiej będą codziennie o 18  spotykali się 

czytelnikami w ramach akcji „UL z książkami”. Przez trzy 

kwadranse ktoś z autorów będzie czytał rzeczy stare

i nowe, rzadkie cymesy i nagradzane bestsellery, a nawet 

książki jeszcze niepublikowane

Usługa Empik Premium to darmowy dostęp do 

ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz 

do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji 

Empik Go. Do tego dochodzi również darmowa 

dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów 

oraz zniżki na zakup różnych produktów.

Przez dwa najbliższe miesiące klienci Empiku 

będą mogli korzystać z tej usługi za darmo. 

http://fm.tuba.pl/artysta/11




Producent odzieży sportowej 4F przekazał 

szpitalowi klinicznemu MSWiA w Warszawie 300 

par gogli, z których będą korzystać lekarze, 

zajmujący się osobami zarażonymi 

koronawirusem. Ponadto, marka zapowiedziała, 

że przekaże też 20% obrotu ze swojego sklepu 

internetowego, począwszy od 14 marca br na 

walkę z chorobą

Agata S.A., sieć salonów z meblami

i akcesoriami do wyposażenia wnętrz, włączyła 

się w walkę z pandemią koronawirusa w Polsce. 

Zarząd firmy podjął decyzję o przekazaniu 

miliona złotych na zakup sprzętu medycznego 

i środków zabezpieczenia sanitarnego

Spółka Colian zadeklarowała wysyłkę słodyczy

i napojów do wszystkich szpitali przekształconych 

w zakaźne do walki z COVID-19 na terenie Polski. 

Do lekarzy i pacjentów trafi łącznie prawie 160 

000 sztuk wafelków Grześki, batoników Goplana 

Break, ciastek Petit Beurre Jutrzenki, czekoladek 

od Goplany oraz napojów niegazowanych 

Hellena. 



Marka Reserved zainicjowała projekt 

#ReservedForUs - razem dla służby zdrowia. LPP 

podjęło decyzję o wsparciu lekarzy, pielęgniarek 

i całego personelu medycznego. W tym celu 

postanowiło przeznaczyć 1 mln złotych na zakup 

maseczek dla szpitali zakaźnych w Gdańsku 

i Krakowie. Reserved przekaże szpitalom  także 

10% ze sprzedaży każdego produktu z Joyful

#EcoAware

Circle K stawia kawę ratownikom 

i służbom bezpieczeństwa

Pracownicy pogotowia, straży pożarnej, 

policji, wojska, straży miejskiej i straży 

granicznej dostaną na stacjach darmowe 

gorące napoje.

Firmy takie jak Mosquito, tomaszowski 

producent odzieży, włączyły się w walkę

z koronawirusem. Obok sukienek powstają 

maseczki ochronne, które dostarczane 

są do szpitali w regionach, a których 

funkcjonują owe firmy 



Tauron przekazał 1,5 mln złotych na zakup 

sprzętu i  środków  niezbędnych szpitalom 

i ośrodkom medycznym do walki

z koronawirusem. Zarząd Grupy wprowadził 

również szereg działań prewencyjnych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

energii i ciepła.

WOŚP złożyła zamówienia na zakup łóżek 

do intensywnej terapii, które z końcem 

kwietnia trafią do wytypowanych wspólnie 

z Ministerstwem Zdrowia placówek, 

głównie do 19 szpitali jednoimiennych, 

powołanych do walki z koronawirusem. 

Wartość zamówienia to prawie 4 mln zł

Dominika Kulczyk wystosowała oświadczenie. 

„Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, 

diagności i cały personel szpitalny to bohaterowie 

naszych czasów. Ich walka z koronawirusem

wymaga wyjątkowych środków i skutecznych 

narzędzi. Dlatego zdecydowałam się przekazać 

Fundacji Lekarze Lekarzom 20 mln zł na zakup 

diagnostycznego i ochronnego sprzętu 

medycznego”.





Okazuje się, że w domowym zaciszu 

można trenować nawet balet. Zajęcia 

online oferuje bowiem warszawskie studio 

Balance. Biorąc udział w zajęciach online, 

dowiecie się, jak trenują profesjonalne 

baletnice, a także skutecznie rozciągniecie 

swoje ciało. W ofercie Balance Studio 

znajdziecie również pilates.

Do wspólnej darmowej praktyki jogi online 

zachęcają na Facebooku różne szkoły 

jogi. 

Nie wszyscy lubią ćwiczenia fizyczne, niektórzy 

wolą wysiłek umysłowy. Dla nich ofertę ma 

Szymon Majewski, który na FB rysuje markerami 

na tablicy proste, zabawne rebusy, a widzowie 

na żywo odgadują w komentarzach





Od 12 marca przesyłki są doręczane do Paczkomatów w całej Polsce 

także w soboty i niedziele. InPost jest pierwszym operatorem 

logistycznym, który uruchomił usługę dostaw w weekend na terenie 

całego kraju. Dodatkowo – do końca marca usługa  będzie dostępna  

dla wszystkich nadawców bez dodatkowej opłaty.

Poczta Polska wdrożyła procedury 

zapewniające bezpieczeństwo 

klientom i pracownikom

przy dostawie przesyłek wprost 

pod drzwi.

Pyszne.pl w ostatni weekend wprowadziło 

bezkontaktowe dostawy. Dostawcom 

polecono, by dzwonili do drzwi i zostawiali 

torbę z jedzeniem przed drzwiami.

Uber Eats również oferuje klientom dostawę 

bez kontaktu z kurierem. Użytkownicy aplikacji 

mogą dodać taką prośbę w uwagach 

do zamówienia.





Ponad 60 influencerów zaangażowało się 

w akcję „Korona Ci z głowy nie spadnie”, 

zainicjowaną przez grupę LTTM (LifeTube, 

TalentMedia, Mellon Media). Jej celem jest 

zachęcanie do samoizolacji i stosowania 

odpowiednich środków prewencyjnych 

w związku z ogłoszonym stanem pandemii.

Polskie gwiazdy i celebryci dają dobry przykład 

- na swoich profilach społecznościowych 

pokazują, jak spędzają czas w domu 

Piłkarze Legii Warszawa uczestniczą w akcji 

„Legionisto #zostańwdomu”, prowadzonej 

na stronie Legia.com, w klubowych kanałach 

social media i nowej aplikacji Legii. Kampania, 

której zasięgi przekroczyły już ponad milion 

wyświetleń, ma na celu uświadomienie

i profilaktykę w kwestii zasad higieny 

i odpowiedzialnej postawy społecznej w obliczu 

panującej pandemii.
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Przygotuj plan działań w oparciu o dane i predykcje dotyczące podobnej kategorii w krajach które już opanowały sytuację. Oprzyj się pokusie 

koncentracji na sprzedaży w czasie kryzysu aby odrobić straty. Walka ceną dla marek które nie mają jej w DNA oznacza straty dla wizerunku i pozycji 

marki w dłuższej perspektywie. Utrzymuj widoczność marki w mediach, po kryzysie marki o najwyższym TOP OD MIND najszybciej odrobią straty

Zmiana zachowań konsumentów może być nieodwracalna. Tworzy się nowa norma i te marki które przygotują się na nią przed powrotem

do normalności będą miały przewagę nad konkurencją

Konsumenci polegają na mediach w nowy sposób – szansą jest tworzenie treści odpowiadających nowym potrzebom. Zintensyfikuj obecność w digitalu. 

Niektóre media zapewniają dobry zasięg w zredukowanej cenie – współpracuj z domem mediowym aby znaleźć rozwiązania na nowe czasy. 

Wyjście poza tradycyjne media, wejście w świat muzyki czy gier może być dobrym sposobem na wejście w nowe zwyczaje konsumentów.

Konsumenci mówią markom – SPRAWDZAM. Te które w trudnych czasach potrafią udowodnić, że ich wartości nie są tylko komunikatem marketingowym 

wygrają zwiększenie przywiązania i zaufania. 

Organizacyjnie musimy być gotowi na szybkie zmiany sytuacji i elastyczni w reagowaniu na nie. Przejdziemy przez to razem, nawet jeśli każdy 

ze swojego domowego zacisza!






