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Marketing w dzia³alnoœci developerskiej
w budownictwie mieszkaniowym
1. Wprowadzenie
Koniecznoœæ podporz¹dkowania dzia³alnoœci ka¿dego przedsiêbiorstwa twardym regu³om rynku oraz wymaganiom klienta jest obecnie faktem bezspornym,
nie wywo³uj¹cym w zasadzie ¿adnych kontrowersji zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków. Je¿eli do niedawna zaledwie czêœæ sektorów gospodarki
dzia³a³a w oparciu o szeroko rozumian¹ strategiê marketingow¹, to dziœ wszystkie
niemal bran¿e zmuszone zosta³y ju¿ nie tylko do uwzglêdnienia potrzeb rynku
w swojej dzia³alnoœci, ale do postawienia ich na czele ka¿dej strategii firmy.
Mówi¹c o szeroko rozumianej strategii marketingowej, autor ma na myœli proces
sk³adaj¹cy siê z badania oczekiwañ klienta, planowania i wykonania produktu lub
us³ugi, promocji i dystrybucji, zmierzaj¹cy ostatecznie do sprzeda¿y okreœlonego
dobra (produktu lub us³ugi)1.
Ogromne zmiany w podejœciu polskich przedsiêbiorstw do marketingu zauwa¿amy na rodzimym rynku nieruchomoœci mieszkaniowych, gdzie do niedawna
wszyscy developerzy, a wczeœniej wielkie spó³dzielnie mieszkaniowe ignorowali
aktualne potrzeby rynku; stosowali jedynie czysto funkcjonalne, tradycyjne pojêcie marketingu, sprowadzaj¹ce siê w zasadzie tylko do czynnoœci obejmuj¹cych
wspomaganie powszechnie rozumianego zbytu towaru lub us³ugi2. Innymi s³owy
— nie brano pod uwagê rzeczywistych oczekiwañ i potrzeb przysz³ych nabywców mieszkañ, lecz najpierw projektowano, budowano, a dopiero na koñcu starano siê usilnie sprzedaæ ju¿ wybudowane mieszkanie lub dom jednorodzinny.
Ogromn¹ rolê odgrywa³a tutaj przybieraj¹ca ró¿ne postacie reklama, która by³a
w zasadzie jedynym elementem polityki marketingowej, realizowanej przez developera czy spó³dzielniê mieszkaniow¹.
1
2

H. M e f f e r t, Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 33.
J. A l t k o r n, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1994, s. 25.
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Zapocz¹tkowane przez niektórych developerów przenoszenie na grunt polski
szerszej strategii marketingowej doœæ szybko znalaz³o wielu naœladowców, co
sprawi³o, ¿e obecnie jest ju¿ niewiele firm developerskich stawiaj¹cych klienta
przed wyborem albo kupna mieszkania z gotowymi ju¿ rozwi¹zaniami rozk³adu
wnêtrza i wykoñczenia, albo rezygnacji z danej oferty. Jest to bardzo pocieszaj¹ce zjawisko, zw³aszcza z punktu widzenia nabywcy, który z roku na rok ma
mo¿liwoœæ wyboru coraz wiêkszej liczby konkuruj¹cych ze sob¹ pod wzglêdem
standardu, lokalizacji i ceny ofert. Rynek producenta — developera przekszta³ca
siê w rynek nabywcy — klienta.
Przed zag³êbieniem siê w rozwa¿ania nad wzorcowym, szerokim podejœciem
marketingowym stosowanym przez developerów zachodnich oraz nad zmianami
w podejœciu do tak rozumianego marketingu przez developerów z kapita³em rodzimym, warto zwróciæ jeszcze uwagê na dwie kwestie. Po pierwsze, na wyj¹tkowoœæ ca³ego rynku nieruchomoœci, po drugie, ustaliæ, czy dzia³alnoœæ developerska to dostarczanie produktu, czy te¿ œwiadczenie us³ugi.

2. Atrybuty nieruchomoœci
Nieruchomoœæ na tle innych dóbr, zw³aszcza takich jak tzw. FMCG, odznacza
siê wyj¹tkowoœci¹ i odrêbnoœci¹. Posiada szereg odmiennych, ró¿nicuj¹cych
cech, do których mo¿na zaliczyæ grupê cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych3. Oczywiœcie wszystkie wymienione cechy zazêbiaj¹ siê
wzajemnie, w zwi¹zku z czym wyznaczenie sztywnej granicy miêdzy nimi jest
praktycznie niemo¿liwe. Do najwa¿niejszych cech fizycznych nale¿¹:
— sta³oœæ w miejscu (nieruchomoœæ),
— trwa³oœæ,
— ró¿norodnoœæ,
— niepodzielnoœæ.
Zarówno ziemia, jak i produkt budowlany s¹ nieruchome, przenoszenie budynków lub innych konstrukcji nale¿y do rzadkoœci, gdy¿ jest to operacja bardzo
kosztowna. Ponadto ka¿dy budynek jest z regu³y inny, pod wzglêdem wieku, rodzaju konstrukcji, rozplanowania i lokalizacji. Nie istnieje w zasadzie ¿adne inne
dobro o tak d³ugim potencjalnym okresie eksploatacji jak nieruchomoœæ, która
mo¿e byæ wielokrotnie remontowana, rewitalizowana i u¿ytkowana nawet przez
setki lat.
Wœród ekonomicznych cech odró¿niaj¹cych nieruchomoœci od innych dóbr komercyjnych na uwagê zas³uguj¹:
— mo¿liwoœæ opodatkowania nieruchomoœci, pobierania od jej w³aœciciela
op³at uzale¿nionych od jej powierzchni lub wartoœci,
3
J. D a s s o, A. R i n g, Real Estate — Principles and Practices, Prentice Hall Inc., New Jersey 1989.
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— indywidualna wartoœæ, której odzwierciedleniem jest cena, jak¹ sk³onny
jest zap³aciæ inwestor za konkretny obiekt zaspokajaj¹cy jego pragnienia4,
— silne powi¹zanie wartoœci nieruchomoœci z lokalizacj¹; na cenê wp³ywaj¹
zmiany w najbli¿szym otoczeniu (wartoœæ budynków w zacisznej dzielnicy mo¿e
gwa³townie spaœæ po przeprowadzeniu w jej s¹siedztwie trasy szybkiego ruchu),
— stricte lokalny charakter rynku nieruchomoœci; zwiêkszone zapotrzebowanie na nieruchomoœæ w jednym mieœcie nie mo¿e byæ zaspokojone mas¹
nieruchomoœciow¹ zlokalizowan¹ w innej, nawet niedaleko po³o¿onej miejscowoœci,
— Ÿród³o zabezpieczania kredytów i po¿yczek (form¹ zabezpieczenia jest hipoteka),
— rzadkoœæ rozumiana jako deficytowoœæ,
— du¿a kapita³och³onnoœæ; jej efektem jest koniecznoœæ w³¹czenia w proces
inwestycji zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, których koszt uzale¿niony jest bezpoœrednio od wskaŸnika inflacji.
Wa¿n¹ cech¹ ekonomiczn¹, wart¹ omówienia, jest rzadkoœæ, która wi¹¿e siê
z ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ poda¿y uzbrojonych terenów miejskich oraz przyrostem nowej masy obiektów5. Poda¿ gruntów, zw³aszcza w du¿ych miastach, jest
ograniczona i nie mo¿e byæ powiêkszana w nieskoñczonoœæ. Dotyczy to na ogó³
krótkiego okresu, gdy¿ w d³u¿szym okresie mo¿liwe jest wygospodarowanie dodatkowych gruntów i zwiêkszenie poda¿y nieruchomoœci komercyjnych, przemys³owych czy mieszkaniowych. Dzieje siê to jednak kosztem du¿ych
nak³adów kapita³owych i czasu niezbêdnego na wybudowanie budynku. Wszystko to sprawia, ¿e przyrost nieruchomoœci nie jest du¿y i kszta³tuje siê na poziomie œrednio 1% rocznie w stosunku do istniej¹cego ju¿ zasobu. Taka sytuacja
powoduje bardzo czêsto du¿e wahania cen w ka¿dym sektorze rynku nieruchomoœci, a zw³aszcza na rynku nieruchomoœci komercyjnych. Spraw¹ odrêbn¹,
zwi¹zan¹ z cech¹ ekonomiczn¹ nieruchomoœci, s¹ warunki atmosferyczne, na
które nie mamy praktycznie ¿adnego wp³ywu, decyduje bowiem o nich po³o¿enie geograficzne Polski. S¹ jednak jednym z najwa¿niejszych czynników uniemo¿liwiaj¹cych skrócenie okresu realizacji budowy, co jest o tyle istotne, ¿e ma
to wp³yw na koszt realizacji inwestycji oraz na szybkoœæ przyrostu liczby nowych budynków.
Cechy instytucjonalno-prawne s¹ równie¿ dowodem specyfiki rynku nieruchomoœci. Poprawne jego funkcjonowanie nak³ada na organy pañstwowe obowi¹zek
stworzenia ca³ego otoczenia prawnego, dotycz¹cego cyklu ¿ycia nieruchomoœci,
zasad obrotu, sposobu u¿ytkowania oraz wypracowania szeregu procedur
4

E. K u c h a r s k a - S t a s i a k, Wartoœæ indywidualna nieruchomoœci jako przeciwieñstwo wartoœci rynkowej [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomoœci, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, s. 88.
5
E. K u c h a r s k a - S t a s i a k, Nieruchomoœæ a rynek, PWN, Warszawa 1997, s. 16.
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maj¹cych zapewniæ bezpieczeñstwo podczas budowy i eksploatacji nieruchomoœci6. Ponadto akty prawne, reguluj¹ce wysokoœæ i rodzaj opodatkowania, ale tak¿e wielkoœæ ewentualnych dotacji, przek³adaj¹ siê co najmniej poœrednio na popyt i poda¿ nieruchomoœci, g³ównie mieszkaniowych.

3. Us³ugi developerskie na rynku mieszka niowym
Ujmuj¹c jednym zdaniem specyfikê rynku nieruchomoœci i rynku us³ug developerskich, mo¿emy stwierdziæ, ¿e charakteryzuje siê on nisk¹ p³ynnoœci¹, wysok¹ kapita³och³onnoœci¹, bezw³adnoœci¹, ale i du¿¹ trwa³oœci¹; poza tym pozostaje pod silnym wp³ywem systemu podatkowego obowi¹zuj¹cego w danym kraju, jak równie¿ warunków atmosferycznych.
Patrz¹c na sposób prowadzenia dzia³alnoœci developerskiej, mo¿na zapytaæ, czy
dostarcza siê produkty, czy te¿ œwiadczy specyficzn¹ us³ugê. Tak wiêc z jednej
strony klientowi oferowany jest konkretny towar, np. mieszkanie, posiadaj¹ce
wszystkie atrybuty produktu, jak materialny charakter i trwa³oœæ. Z drugiej strony,
nale¿y siê zastanowiæ, czy dzia³ania developera to faktyczne tworzenie fizycznej
masy budynkowej, czy te¿ mo¿e œwiadczenie us³ugi polegaj¹cej na poœredniczeniu pomiêdzy w³aœcicielem gruntu, administracj¹ samorz¹dow¹ i firm¹ budowlan¹. Nie ma na to pytanie obecnie jednoznacznej odpowiedzi, ale w przekonaniu
autora developer jest zdecydowanie bardziej us³ugodawc¹ ni¿ producentem.
W rzeczywistoœci nie wytwarza on mieszkania, biurowca, sklepu czy hali fabrycznej, ale œwiadczy ca³oœciow¹ us³ugê albo pakiet us³ug, których koñcowym efektem jest wejœcie klienta w posiadanie nieruchomoœci. Na ten pakiet us³ug sk³ada
siê7:
— zakup terenu,
— uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(ustawodawstwo polskie),
— dokonanie podzia³u (parcelacja dzia³ki),
— zlecenie opracowania projektu technicznego i wybór technologii wykonania budynku,
— wstêpne oszacowanie kosztów inwestycji podstawowej (budynek) i towarzysz¹cej (drogi dojazdowe, chodniki, ma³a architektura),
— uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieñ (pod³¹czenie gazu, pr¹du, wody,
odprowadzenie œcieków, „wpiêcie” siê do istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego)
oraz zezwolenia na budowê budynku,
— finansowanie i nadzorowanie budowy,
— odbiór techniczny budynku,
6

D. McL o u g h l i n, Principles of Real Estate Law, McGraw-Hill Inc., New York 1992, s. 56 i n.
K. K i r e j c z y k, J. £ a s z e k, Vademecum developera. Rynek nieruchomoœci, finansowanie,
inwestycje, Krakowski Instytut Nieruchomoœci, Kraków 1997, s. 121 i n.
7
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— przekazanie nieruchomoœci przysz³emu u¿ytkownikowi.
Developer, jak widaæ, nie jest bezpoœrednim wykonawc¹ nieruchomoœci budynkowej, lecz koordynatorem i wykonawc¹ na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ
przysz³ych nabywców.
Skoro developer nie jest producentem dóbr, lecz dostarczycielem us³ug, to
musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e dzia³a jako podmiot us³ugowy, co powinno znaleŸæ
odzwierciedlenie w opracowywaniu odpowiedniej strategii marketingowej. Sektor
us³ug ró¿ni siê od sektora produkcji kilku zasadniczymi cechami, jak: brak charakteru materialnego, nierozdzielnoœæ us³ugi z osob¹ wykonawcy, niemo¿noœæ
magazynowania oraz komplementarnoœæ8. Dla rynku developerskiego oznacza to
w praktyce utrudnienie standaryzacji us³ug developerskich jako ca³oœci oraz niemo¿noœæ budowy mieszkañ „na zapas”. Ponadto developer i podlegli mu pracownicy maj¹ bardzo czêsto bezpoœredni kontakt z klientem przez wiêkszoœæ okresu
realizacji nieruchomoœci. Od nich zale¿y, czy przysz³y nabywca bêdzie zadowolony z budynku, który zamierza kupiæ. Formalnie klient uzale¿nia swoj¹ satysfakcjê
od korzyœci zwi¹zanych z kupnem np. mieszkania, które buduje ktoœ inny, ale to
developer jest zobowi¹zany do dopilnowania ca³oœci procesu inwestycyjnego
i spe³nienia wszystkich wymagañ i oczekiwañ nabywcy nieruchomoœci. Od tego,
jak bêdzie wype³nia³ swoj¹ rolê, zale¿y jego sukces.
Rynek developerski, jak inne rynki, charakteryzuje równie¿ segmentacja. Na
ca³ym rynku nieruchomoœci mo¿emy wyodrêbniæ rynek du¿ych kompleksów biurowych, mieszkaniowych, centrów handlu detalicznego i pó³hurtowego, obiektów
przemys³owych oraz rynek niedu¿ych kompleksów mieszkaniowych i domów
jednorodzinnych. Prezentacja wszystkich strategii odpowiednich dla ka¿dego segmentu rynku przekracza mo¿liwoœci niniejszego referatu, tote¿ autor zamierza
ograniczyæ siê do przedstawienia jednej strategii dotycz¹cej segmentu niedu¿ych
wielorodzinnych kompleksów mieszkaniowych i domów jednorodzinnych.

4. Strategie marketingowe w budownictwie mieszka niowym
Wed³ug Roberta Irwina9, amerykañskiego specjalisty z zakresu nieruchomoœci
lat dziewiêædziesi¹tych, kompleksowa strategia marketingowa powinna rozpocz¹æ
siê od badania otoczenia marketingowego, potrzeb przysz³ych klientów, a koñczyæ na monitoringu ich zadowolenia po nabyciu mieszkania. Mo¿emy wyró¿niæ
kilka zasadniczych etapów poprawnej strategii marketingowej:
4.1. Analiza mocnych i s³abych stron mieszkania (domu)
Nale¿y dok³adnie poznaæ wszystkie potencjalne zalety przysz³ego domu lub
8
9

M. P l u t a - O l e a r n i k, Marketing us³ug, PWE, Warszawa 1994, s. 23—24.
R. I r w i n, Real Estate Handbook, McGraw-Hill Inc., New York 1993, s. 392 i n.
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mieszkania, przy czym nie chodzi tu tylko o zebranie suchych faktów, poniewa¿
zdaniem autora faktów siê nie sprzedaje, natomiast korzyœci choæby nawet nieuchwytne, wyimaginowane, znacz¹ dla klienta du¿o wiêcej. Nad sporz¹dzaniem
listy mocnych i s³abych stron mog¹ pomóc developerowi pytania dotycz¹ce:
— wielkoœci mieszkania oraz ka¿dego pokoju,
— liczby i rodzaju toalet oraz ich powierzchni,
— liczby ³azienek oraz jakoœci wyposa¿enia ³azienkowego,
— rozk³adu ca³ego mieszkania,
— wyposa¿enia kuchni w meble i sprzêt gospodarstwa domowego (rodzaj lodówki, kuchenki, robotów kuchennych),
— systemu ogrzewania i ewentualnej klimatyzacji,
— okablowania TV, telefonicznego, teleinformatycznego,
— dostêpnoœci do basenu k¹pielowego, pralni i pokojów klubowych,
— wyposa¿enia budynku w gara¿e, piwnice, ewentualnie w dodatkow¹ izolacjê przeciwdŸwiêkow¹, systemy antypo¿arowe i antyw³amaniowe,
— dostêpnoœci do placów zabaw i rekreacji dla dzieci.
Poza tym klienci oczekuj¹ stworzenia przyjaznej, indywidualnej atmosfery
prywatnoœci, poczucia w³asnego terytorium i domowego zacisza.
4.2. Analiza ch³onnoœci rynku mieszkañ i do mów
oraz potrzeb potencjalnych nabywców
Ch³onnoœæ rynku jesteœmy w stanie obliczyæ poprzez okreœlenie procentowego
udzia³u naszej spo³ecznoœci w ca³oœci potencjalnego popytu przewidywanego
w skali kraju. Ponadto nale¿y siê oprzeæ na estymacji przysz³ego popytu
uwzglêdniaj¹c popyt obecny oraz popyt z minionych kolejnych kilku lat10. Nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê zmiany demograficzne, techniczno-technologiczne,
spo³eczne, prawne i polityczne11. Je¿eli analiza zostanie przeprowadzona pobie¿nie, to projekt budowy osiedla domków lub ma³ego kompleksu mieszkaniowego
mo¿e zakoñczyæ siê fiaskiem. Mia³o to czêsto miejsce w Stanach Zjednoczonych,
gdzie developer nie doszacowa³ tylko jednego czynnika — maksymalnego czasu
potrzebnego na sprzedanie wszystkich mieszkañ. Przed³u¿aj¹cy siê okres od momentu zakoñczenia budowy do sprzeda¿y mieszkania powodowa³ utratê p³ynnoœci
finansowej i bankructwo przedsiêwziêcia.
Analiza potrzeb klientów, ich gustów i preferencji powinna byæ przeprowadzana równolegle z analiz¹ mocnych i s³abych stron mieszkania czy domu. Nale¿y
wzi¹æ w niej pod uwagê aktualne oraz przysz³e potrzeby i wymagania klientów
oraz ich zachowania przed, w trakcie i po zakupie nieruchomoœci.
10

V. B a r r e t, J. B l a i r, How to Conduct & Analize Real Estate Market & Feasibility Studies,
Van Nostrand Reinhold Company, New York 1988, s. 31—32.
11
A. P a b i a n, Planowanie marketingowe w budownictwie, „Tygodnik Budowlany” nr 49/98,
s. 1 i 17.
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4.3. Szczegó³owe poznanie konkurencji
Najlepszym sposobem zdobycia informacji o konkurencji jest odwiedzanie jej,
ogl¹danie przysz³ych mieszkañ i domów. Wa¿ne jest, aby czyniæ to regularnie,
a nie od czasu do czasu. NajgroŸniejsza dla developera jest konkurencja bezpoœrednia oferuj¹ca ten sam rodzaj mieszkañ, o zbli¿onym standardzie, tej samej cenie i zbli¿onej jakoœciowo lokalizacji. Konieczne jest w tym przypadku zbieranie
wszelkich materia³ów reklamowych, broszur, ulotek, wydrukowanych przez konkurencjê. Nale¿y tak¿e ogl¹daæ dok³adnie plany zabudowy mieszkaniowej, zwiedzaæ budowy bêd¹ce w trakcie realizacji oraz mieszkania gotowe do sprzeda¿y,
w ka¿dym przypadku zadaj¹c maksymaln¹ liczbê szczegó³owych pytañ. Najlepiej
na taki zwiad wysy³aæ zaufanego, ale ma³o znanego pracownika, ewentualnie bliskiego kolegê. Im wiêcej zbierzemy informacji o konkurencji bezpoœredniej, tym
³atwiej bêdziemy mogli sprzedaæ nasze mieszkania lub domki. Nie nale¿y te¿ zaniedbywaæ konkurencji poœredniej, która oferuje mieszkania wyposa¿one jak na
dzisiejsze warunki w ponadstandardowe elementy, które mog¹ staæ siê standardem w przysz³oœci.
4.4. Analiza infrastruktury mieszkaniowej
zlokalizowanej w najbli¿szym otoczeniu
Przeprowadzenie analizy infrastruktury mieszkaniowej jest potrzebne do wyszukania mo¿liwie najlepszej lokalizacji przysz³ej inwestycji mieszkaniowej pod
wzglêdem jej popularnoœci wœród potencjalnych nabywców. Punktem wyjœcia do
tej analizy jest identyfikacja w oparciu o plan miasta potencjalnych lokalizacji
i poddanie ich weryfikacji pod wieloma wzglêdami, jak np.: poziom dochodów
spo³ecznoœci, stan zatrudnienia, dostêpnoœæ komunikacyjna terenu, dostêpnoœæ do
sklepów, szkó³, koœcio³a, us³ug medycznych, oœrodków rekreacji, urzêdów administracji samorz¹dowej. Koñcowym elementem tego etapu jest ustawienie wybranych lokalizacji w rankingu i wybór w pierwszej kolejnoœci tych najbardziej
atrakcyjnych.
4.5. Rekla ma i pro mocja
Celem wszystkich wysi³ków wk³adanych w reklamê jest sprzeda¿ ju¿ wybudowanych mieszkañ czy domów, poprzez uprzednie stworzenie przychylnego wizerunku firmy jako solidnego partnera12. Dla developera dostêpny jest szereg œrodków, za pomoc¹ których mo¿e on dotrzeæ do potencjalnego nabywcy ze swoj¹
ofert¹ mieszkaniow¹. Do najbardziej popularnych i zarazem skutecznych narzêdzi
12

J. B l a c k, F. S p i n k, Residential Development Handbook, Urban Land Institute, Washington D.C. 1990, s. 262.
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reklamy nale¿¹: gazety i fachowe czasopisma, billboardy, broszury reklamowe,
spoty radiowe i telewizyjne, publiczne prezentacje odbywaj¹ce siê najczêœciej
w centrach handlowych oraz brokerzy.

5. Podsumowa nie
Analizuj¹c nasz lokalny rynek budownictwa mieszkaniowego, mo¿na od razu
stwierdziæ: nie jesteœmy jeszcze na tym etapie co spo³eczeñstwa zachodnie,
zw³aszcza mieszkañcy Stanów Zjednoczonych. Krakowski rynek developerski
nadal jest w wiêkszoœci rynkiem us³ugodawców, a nie rynkiem klienta. Ostatnie
miesi¹ce 1998 roku nie poprawi³y sytuacji nabywców, czego bezpoœrednim powodem by³a niejasna do koñca decyzja rz¹du i parlamentu co do tzw. du¿ej ulgi
budowlanej. Wiele osób planuj¹cych zakup mieszkania czy domu w nadchodz¹cym roku lub póŸniej zdecydowa³o siê nagle na zakup, obawiaj¹c siê utraty ulgi. Efektem tego zamieszania sta³o siê kupowanie mieszkañ w budynkach
istniej¹cych jedynie na papierze w charakterze projektów technicznych.
Analizuj¹c jednak okres od pocz¹tku transformacji ustrojowej do dnia dzisiejszego, nale¿y stwierdziæ, ¿e zmieni³o siê bardzo wiele. Przeszliœmy drogê od du¿ych spó³dzielni mieszkaniowych, które nie uprawia³y ¿adnej strategii marketingowej, gdzie klient by³ intruzem i to w zasadzie on musia³ uprawiaæ strategiê
marketingow¹, aby uzyskaæ jakiekolwiek mieszkanie, swoje wymarzone M.
Z czasem spó³dzielnie musia³y zachêcaæ klientów do kupna mieszkania, czego
bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³o pojawienie siê raczkuj¹cych i ma³ych firm buduj¹cych niewielk¹ liczbê mieszkañ. Na tym etapie stosowano marketing w ujêciu tradycyjnym, budowano jak najmniejszym wysi³kiem mieszkanie lub dom,
a nastêpnie próbowano poprzez reklamê „upchn¹æ” towar klientowi. Nie
uwzglêdniano oczekiwañ przysz³ych nabywców mieszkañ, nie zwracano ¿adnej
uwagi na ich rozk³ad, rodzaj wykorzystywanych do budowy materia³ów (np. pod
wzglêdem energooszczêdnoœci) czy lokalizacjê. W ostatnich dwóch, trzech latach
w wyniku zwiêkszonej konkurencji i przenoszenia doœwiadczeñ developerów zachodnich na grunt rodzimy mogliœmy spotkaæ ju¿ oferty mieszkañ z mo¿liwoœci¹
indywidualnego rozplanowania wnêtrza czy wyboru rodzaju wykoñczenia. To
cieszy i nastraja optymistycznie. Wiêksza konkurencja oznacza dla nabywcy mo¿liwoœæ wiêkszego wyboru najbardziej satysfakcjonuj¹cej go oferty i lepsze zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.
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