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Praca zaliczeniowa – Czy stosowanie narzędzi marketingu wpływa na rozwój 

przedsiębiorstwa? 

Termin – 21 luty 2021 r.  

Pracę zaliczeniową proszę przysyłać tylko w formie elektronicznej , w formacie .doc, 

.docx,.pdf(Word, PDF) oraz ją podpisać. Pracę proszę przesłać na maila. 
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Praca wysłana po tym terminie będzie oceniona maksymalnie na ocenę 

dopuszczającą. 

Lp. Materiał nauczania Ilość godzin 

1. Zapoznanie uczniów z programem i systemem oceniania. 1 

  Produkt w sprzedaży promocyjnej.  

2. Znaczenie i cele promocji towarów. 1 

3. Marketing  geneza i jego istota. 1 

4. Narzędzia marketingu. 1 

5. Produkt w ujęciu marketingowym. 1 

6. Logo i marka. 1 

7. Pojęcie, znaczenie i cele promocji. 1 

8. Narzędzia promocji konsumenckiej. 1 

9. Narzędzia promocji handlowej. 1 

10. Jakość towarów w promocji. 1 

11. Promocja oferty promocyjnej. 1 

12. Przygotowanie towarów do sprzedaży promocyjnej. 1 

13. Sprawdzian wiadomości. 1 

 Działania promocyjne w handlu.  

14. Public relations- znaczenie i techniki. 1 

15. Działania sklepu w zakresie public relations. 1 

16. Sprzedaż osobista, akwizycja. 1 

17. Reklama jako narzędzie promocji . Pojęcie i cele reklamy. 1 

18. Środki i metody reklamy. 1 

19. Opakowanie i jego znaczenie promocyjne. 1 

20. Badania marketingowe jako warunek rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

1 

21. Kwestionariusz ankiety jako forma pozyskania informacji. 1 

22. Ankieta- ćwiczenia. 1 
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23. Wystawiennictwo towarów na targach, wystawach, 
kiermaszach. 

1 

24. Sprawdzian wiadomości. 1 

 Razem 24 

 Program opracowała J. Pocheć, J. Urbanowicz  

 

Temat - Znaczenie i cele promocji towarów. 

Promocja jest to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, mającym na celu 

zwiększenie popytu i sprzedaży produktów lub usług.  

Promocja to działanie informacyjne i propagandowe w celu zwiększenia stopnia znajomości produktu, 

marki , firmy poprzez konsumentów. Konsument do sklepu musi podjąć decyzję : 

 Co chce kupić ? 

 Gdzie chce kupić ? 

 Za ile chce kupić ? 

 Kiedy kupi ? 

 Ile kupi ? 

Aby podjąć odpowiednią decyzję konsumentowi potrzebne są informacje. Promocja wykracza swoim 

zasięgiem poza pojęcie reklamy i sprzedaży. 

Promocja z łaciny oznacza ,,przesuwać na przód”, jest to najskuteczniejszy sposób zdobycia przewagi 

nad konkurencją. Około 60-70 % konsumentów systematycznie korzysta z jakiejś formy promocji. 

Funkcje promocji : 

 Informacyjna 

 Wspierająca proces sprzedaży 

 Edukacyjna 

 Konkurencyjna 

Cele promocji : 

o Zwiększenie sprzedaży 

o Przedłużenie sezonu sprzedaży produktów 

o Pozyskanie nowych klientów 

o Wprowadzenie nowych produktów 

o Znalezienie nowych nabywców 

o Utrzymanie poziomu sprzedaży 

o Utrzymanie dotychczasowych klientów 

o Odzyskanie utraconych klientów 

,, Klient dnia dzisiejszego , nie zawsze jest klientem jutro ”. 

,,Klienta łatwo jest stracić, ale trudno odzyskać”. 

,, To klient podejmuje decyzję, w którym sklepie chce kupić’. 

Celem promocji jest zwiększenie popytu, stawianie czoła konkurencji, wspieranie produkcji i 

dystrybucji. 



Nadawana informacja musi być wiarygodna i atrakcyjna. 

Temat - Marketing  geneza i jego istota. 

Początków marketingu doszukiwać się trzeba w rozpoczęciu rewolucji przemysłowej w Wielkiej 

Brytanii w latach siedemdziesiątych XVIII wieku, a w połowie XIX wieku w Niemczech i ponownie w 

Wielkiej Brytanii.   

W 1915 r. ukazała się książka, która w tytule miała słowo „marketing”. Można także spotkać się z 

twierdzeniem, że początków rozwoju marketingu doszukiwać się należy raczej w okresie po drugiej 

wojnie światowej. W latach 50- tych XX wieku -kolebką współczesnego marketingu stają się  Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej. Powstają wtedy duże centra handlowe, towary są coraz bardziej 

dostosowane do potrzeb konsumentów. W tamtych czasach przedsiębiorstwa amerykańskie miały 

dużą moc produkcyjną i chciały sprzedać jak najwięcej towarów. Niestety , pojawił się problem z 

popytem ( niskie dochody ludności, inflacja). 

Fazy rozwoju marketingu:  

I FAZA - okres powojenny, wtedy uważano, że klienci kupią co tylko jest byle tylko była dostateczna 
podaż produktów. W związku z tym koncentrowano się na ilościowym rozwoju produkcji. Ten okres 
jest nazywany orientacją produkcyjną.  

II FAZA - liczba klientów rosła, a także zaczęli oni zwracać większą uwagę na jakość i wygląd 
produktów, przez co wzrosła konkurencja. Okres ten nazywany jest orientacją produktową.  

III FAZA - podaż i konkurencja stale rosły, producenci i kupcy doszli do wniosku, że nie uda im się 
sprzedać pożądanej liczby produktów jeśli klienci nie zostaną odpowiednio zachęceni do kupna 
poprzez promocję. Okres ten to orientacja sprzedażowa.  

IV FAZA - jest ona związana z fazą III, czyli orientacją sprzedażową, która trwa do dziś, jednak jest też 
wzbogacona o orientację marketingową, która patrzy na potrzeby klientów i podejmuje wszelkie 
działania, żeby je spełnić.  

Marketing posiada wiele definicji naukowych. Najprościej można powiedzieć, że marketing to 

działania podejmowane przez przedsiębiorców w celu dotarcia do nabywców. Działania te obejmują 

m.in. rozpoznanie i pobudzenie potrzeb, przygotowanie i dostarczenie produktów i usług nabywcom 

w odpowiednim miejscu i czasie oraz dążenie do osiągnięcia celów wyznaczonych przez 

przedsiębiorstwa. Dobór odpowiednich narzędzi marketingowych do realizacji zadań przedsiębiorców 

nazywamy strategią marketingową.  

Celem działań marketingowych może być : 

 Zwiększenie sprzedaży 

 Większy udział w rynku 

 Większy zysk 

Temat - Narzędzia marketingu (marketing – mix). 

Marketing-mix (4 × P lub 5 × P – tylko dla usług) to zestaw narzędzi marketingowych wzajemnie na 

siebie oddziałujących, których nazwa pochodzi od angielskich nazw tych słów, rozpoczynających się 

na literę P. W świetle teorii marketing-mix (4P) służy do produkcji właściwego produktu, 

posiadającego odpowiednie cechy, jest dostępny we właściwym czasie, miejscu i po korzystnej cenie.  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Poda%C5%BC
https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87
https://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencja
https://mfiles.pl/pl/index.php/Potrzeby


Do narzędzi marketingu zaliczamy : 

 Produkt 

 Cena 

 Promocja 

 dystrybucja 

Produkt (product) to wszystkie dobra oferowane nabywcom, które zaspo-kajają potrzeby klienta 

(materialne – np. meble, sprzęt AGD itp., usługi – np. fryzjerstwo, krawiectwo). Analizując produkt, 

zwracamy również uwagę na jego ja-kość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez 

konsumentów i czy zaspokaja ich potrzeby. Wartość produktu zależy od tego, w jakim stopniu zbliży 

się on do produktu idealnego, który jest w wyobrażeniach klientów. Klienci ostatecznie wybierają ten 

produkt, który posiada największą wartość w stosunku do ceny. Jednym z ważnych elementów 

wyposażenia produktu jest marka, stanowiąca największą wartość każdego przedsiębiorstwa. Znaki 

firmowe przybierają różne formy: logo – symbolu, obrazu graficznego (litera, figura), znaku słownego 

(imię i nazwisko właściciela, np. Jean Louis David), monogramu (zestawienia literowe, np. IBM) i 

kaligramów pisanych normalną czcionką. 

Cena (price) z punktu widzenia nabywców jest wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby 

otrzymać produkt. Dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady przy produkcji 

dóbr i usług. Cena nie jest wartością stałą, lecz zmienną, dlatego jej charakterystyki dokonuje się za 

pomocą różnych terminów: polityki cenowej, wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów 

rentowności, rabatów, upustów, warunków płatności. Wprowadzany na rynek produkt przechodzi 

przez kolejne fazy cyklu życia, zdobywa popularność, powoduje dynamiczny wzrost sprzedaży, kiedy 

osiągnie fazę dojrzałości znika z rynku. Na strategię ustalania cen mają wpływ czynniki zewnętrzne 

oraz strategie przedsiębiorstw. 

Promocja (promotion) to zestaw narzędzi służący do komunikowania się firmy z rynkiem. Narzędzia 

promocji : 

 reklama 

 promocja sprzedaży(upusty, rabaty) 

 sprzedaż osobista 

 public relations (dbanie o pozytywny wizerunek firmy) 

Dystrybucja są to działania ułatwiające rozmieszczenie produktów na rynku i przedstawienie oferty 

sprzedaży nabywcom. Aby zaistniała transakcja kupna--sprzedaży, należy umożliwić klientom nabycie 

właściwego produktu w dowolnej ilości oraz w odpowiednim miejscu i czasie. Wyróżniamy dwa 

kanały dystrybucji: bezpośredni, inaczej krótki, w którym nie występuje pośrednik (np. producent – 

konsument) i pośredni, inaczej długi, w którym pomiędzy producentem a konsumentem występują 

pośrednicy (np. producent – hurtownia – sklep – konsument). W obecnej nomenklaturze wyróżnia się 

dwa główne kanały dystrybucji: 

 kanał tradycyjny (klienci detaliczni, sklepy, hurtownie) 

 kanał nowoczesny (sieci międzynarodowe) 

 

Ludzie (people) – to narzędzie występujące w strategii marketingu usług. Ludzie to główny czynnik 

tworzący firmę. Aby dobrze się rozwijała, należy zadbać o wszystkich pracowników, gdyż to oni 

odpowiadają za wyniki firmy, mają kontakt z klientem, reprezentują firmę. Jeśli będą dobrze 

traktowani przez pracodawcę, przyczynią się do wzrostu sprzedaży i sprawią , że klienci będą wracać. 



Segmentacja rynku 

Segmentacja rynku to inaczej podział rynku na segmenty, stanowiące określone grupy klientów. 

Rynek zawiera olbrzymią grupę rozmaitych odbiorców, których należy podzielić według 

odpowiednich kryteriów (kategorii) w celu odnalezienia tej części, która zainteresowana będzie 

oferowanymi przez naszą firmę dobrami. 

Segmentacja rynku ma na celu zwiększenie skuteczności sprzedaży, poprzez dopasowanie strategii 

marketingowej pod kątem tych nabywców, którzy kupią nasz produkt lub usługę. Jej zadaniem jest 

również zidentyfikować niezainteresowane grupy, które – w zależności od dodatkowych kryteriów – 

można w wyniku określonych działań marketingowych przekonać do produktu/usługi lub całkowicie 

wykluczyć, co pozwoli zaoszczędzić naszej firmie czas i pieniądze na dodatkowe badania. 

Temat – Produkt w ujęciu marketingowym. 

Podstawowe znaczenie w marketingu ma produkt. Sukces na rynku odnoszą tylko te 

przedsiębiorstwa, które oferują produkt dobrej jakości, który dostosowany jest do zmieniających się 

potrzeb nabywców. Produkt w marketingu rozumie się bardzo szeroko. Produktem może być : 

 rzecz materialna ( dobro ) 

 usługa 

 znak firmowy (marka) 

 idea (pomysł) 

W marketingu produkt to kombinacje różnych atrybutów i wartości, które są przedmiotem oceny 

nabywcy (decydują o zakupie i stopniu zaspokojenia jego potrzeb). Konsumenci widzą produkt jako 

zbiór wartości, które maja zaspokoić ich potrzebę. 

Produkt to każde dobro materialne lub usługa , bądź idea, które są oferowane na rynku i zaspokajają 

odpowiednie potrzeby. Aby ustalić ofertę firmy, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze 4 poziomy 

produktu: 

 istotę (rdzeń) produktu, 
 produkt rzeczywisty (postrzeganie produktu), 
 produkt poszerzony (korzyści dodatkowe), 
 produkt potencjalny (wszelkie ulepszenia i przekształcenia, którym produkt może podlegać 

w przyszłości). 
 Wymienione poziomy produktu tworzą hierarchię wartości dla klienta. Uporządkowane są 

one rosnąco, od najbardziej podstawowych do najbardziej wzbogaconych. 

Marketingowe poziomy produktu. 



 

Elementy należące do produktu podstawowego tworzą tak zwany produkt właściwy , natomiast 

elementy produktu rzeczywistego i poszerzonego stanowią wyposażenie produktu. 

Istota produktu 

Istota produktu, określana również mianem rdzenia produktu, są to podstawowe korzyści, jakie 
przynosi nabycie i użytkowanie danego produktu. Przykładowo: gdy kupujemy laptopa, korzystamy 
zarówno z jego cech funkcjonalnych (możliwość przetwarzania danych, edytowania tekstów, 
korzystania z niego nie tylko w domu, lecz także w dowolnym innym miejscu), jak również 
z rozwiązań technicznych (wielkość pamięci operacyjnej, wielkość dysku twardego, odpowiednia 
klasa procesora). 

Produkt rzeczywisty 

Produkt rzeczywisty tworzą: jakość, materiał (surowiec), model, cena, opakowanie, marka, znak 
handlowy, styl, kontakt z nabywcą, wygląd i zachowanie sprzedawcy. Tworzą one tzw. siłę 
postrzegania produktu przez klientów, dostawców oraz konkurentów. Przykładowo: gdy kupujemy 
czekoladę, wybieramy zazwyczaj produkt znanego producenta. Jest tak, ponieważ znamy dobrze 
tę markę, wiemy, że producent wykorzystuje jedynie wysokiej jakości surowce, a sam produkt 
posiada atrakcyjne, przyciągające uwagę opakowanie. 

Produkt poszerzony 



Produkt poszerzony to inaczej korzyści dodatkowe, których kompozycja i zakres decydują 
o przewadze konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa na rynku. W tym obszarze działania 
konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku są najbardziej widoczne. Wynika to z faktu, 
że przedsiębiorstwa podejmują wiele działań, by ich produkty były bardziej atrakcyjne dla klienta. 
Klient natomiast dokonuje wyboru, kierując się korzyściami, które dołączone są do istoty produktu. 
Takimi dodatkowymi korzyściami np. przy zakupie samochodu mogą być: kredyt na preferencyjnych 
warunkach, tańszy serwis, możliwość zakupu nowego modelu po niższej cenie po oddaniu starego 
modelu czy dłuższa gwarancja. 

Produkt potencjalny 

Produkt potencjalny zawiera wszelkie potencjalne ulepszenia i zmiany, którym produkt może 
podlegać w przyszłości. Dla telefonu komórkowego mogą to być: aparat fotograficzny i kamera 
umożliwiające wykonywanie wysokiej jakości zdjęć i filmów, dostęp do internetu, nawigacja czy 
możliwość oglądania programów telewizyjnych. Produkt może zostać wzbogacony o dodatkowe 
cechy użytkowe lub też cechy poszerzające dotychczasowe możliwości jego zastosowania. W ten 
sposób przedsiębiorstwa udowadniają, że traktują nabywców w wyjątkowy sposób. 

Każdy produkt spełnia następujące funkcje : 

 podstawową, czyli zaspokaja potrzebę zgodnie z przeznaczeniem produktu i w oczekiwanym 

czasie 

 dodatkową, obejmuje prestiż związany z użytkowaniem produktu np. luksusowy samochód, 

firmowe spodnie lub wygodę użytkowania (np. samorozmrażająca się lodówka, piekarnik, 

kostki lodu z lodówki ) czy estetykę produktu np. eleganckie pudełko, ręcznie malowana 

porcelana 

Wszystkie produkty możemy podzielić na : 

 konsumpcyjne 

 produkcyjne 



 

Ze względu na częstotliwość zakupów wyróżniamy produkty : 

  Produkty częstego zakupu (powszednie, codziennego użytku) – kupowane są bardzo często i bez 
większego zastanowienia, ponieważ ich cechy użytkowe i ceny znane są już wcześniej (np. pieczywo, 
nabiał, prasa). 
  Produkty wybieralne (okresowego zakupu) – są przy podejmowaniu decyzji o zakupie przedmiotem 
zastanowienia, przemyśleń i kalkulacji. Nabywca porównuje ich właściwości użytkowe, jakość, ceny, 
kształt i inne. 
  Produkty luksusowe (specjalne, epizodycznego zakupu)- odznaczają się pewnymi niepowtarzalnymi 
cechami, które dla nabywców są ważniejsze od ceny i wysiłku przeznaczonego na ich pozyskanie, a 
nawet czasu wejścia w ich posiadanie. Zakupy produktów specjalnych są planowane z czasowym 
wyprzedzeniem, właściwości uważane za niepowtarzalne, a marki uznane za przodujące i prestiżowe. 

  Produkty nie spostrzegane – są one nie znane konsumentowi lub znane, ale potrzeba ich kupna 
ujawnia się tylko w szczególnych okolicznościach (np. zakup sukni ślubnej, części potrzebnych do 
naprawy telewizora, a także produkty nowe – nowe generacje komputerów, odtwarzaczy płyt 
kompaktowych). 

Cykl życia produktu to okres , w którym produkt znajduje się na rynku. Cykl życia produktu zamyka się 
a kilku etapach: 

 Wprowadzenie na rynek. 
 Wzrost. 
 Dojrzałość produktu. 
 Schyłek produktu. 

1. Pojawia się pomysł na produkt i jego wykonanie. 
2. Zaczyna się promocja produktu – jeszcze przed sprowadzeniem go na rynek (etap 

wprowadzania). 



3. Potem zaczyna się budowanie świadomości o produkcie wśród stałych klientów firmy. 
4. Następuje wprowadzenie produktu do przedsprzedaży, zazwyczaj wtedy produkt otrzymuje 

cenę promocyjną (etap wzrostu). 
5. Przedsiębiorca zbiera pierwsze rekomendacje i polecenia. 
6. Następuje wprowadzenie produktu do regularnej sprzedaży (etap dojrzałości). 
7. Przedsiębiorca podejmuje działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. 

 

 

 

Podział produktów ze względu na udział w rynku. 

1. Gwiazdy - inaczej nazywane "przebojami”. Są to produkty, które wymagają tak dużego 
finansowania, że nie generują nadwyżki. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskuje się z nich 
przychodów. Inwestowanie w gwiazdę jest bardzo opłacalne, ponieważ tempo wzrostu rynku 
jest wysokie a sam produkt jest konkurencyjny i rozwojowy. Gwiazdy z biegiem czasu mogą 
przekształcić się w dojne krowy. Możemy wyróżnić tu: 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestowanie


 

1.  
o młode gwiazdy - produkty i usługi, które wymagają dużych nakładów finansowych, 

ponieważ znajdują się w trakcie powiększania udziału w rynku, 
o stare gwiazdy - produkty i usługi w dużej mierze samo finansujące się. 

2. Dojne krowy - produkty, będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Wzrost rynku jest 
wolny, ale dzięki dużym udziale w rynku mają mocną i stabilną pozycję. Są to wyroby, które 
generują przedsiębiorstwu nadwyżkę netto i mogą finansować pozostałe wyroby, inwestycje 
lub być wsparciem dla rozwijających się gwiazd. 

3. Znaki zapytania - inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, których możliwości jest 
trudno określić. Charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. 
Przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie, jeżeli zostaną 
doinwestowane, mogą stać się gwiazdami. 

4. Psy - inaczej kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające 
perspektyw rozwoju. Wzrost rynku jest niski i taki też jest ich udział w nim. Są one rezultatem 
przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym rodzajem 
usług. Należy więc rozważyć możliwość wycofania się z danego sektora rynku, gdyż produkty 
te pochłaniają zbyt dużo środków finansowych, przynosząc w zamian znikome dochody. 

Temat – Logo i marka.  

Ważnym atrybutem produktu jest jego marka, nazwa i znak firmowy (logo) lub ich kombinacja 

stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług i wyróżnienia ich pośród konkurencji. 

Stosowanie marki przynosi wiele korzyści zarówno producentom jak i indywidualnym nabywcom. Dla 

producentów marka gwarantuje większy zysk, dzięki niej producenci mogą sprzedawać swoje towary 

po wyższej cenie, ponieważ marka wyróżnia ich produkty wśród konkurencji.  

Dla handlowców sprzedaż produktów markowych również oznacza większy zysk ( z powodu wyższej 

ceny ). W wielu przypadkach marka wpływa na lojalność nabywców, którzy powtarzają zakupy tego 

samego produktu. 

Marka jest dla konsumentów ważną informacją o jakości towaru, podnosi prestiż zakupu. 

Wszystkie znaki towarowe są markami ( np. coca-cola, Lot, Wedel, Goplana, Mlekowita0, ale nie 

wszystkie marki są znakiem towarowym (np. Fila ). 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Us%C5%82ugi
https://mfiles.pl/pl/index.php/Nak%C5%82ad
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wyroby
https://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestycje
https://mfiles.pl/pl/index.php/Znaki_zapytania
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dochody
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zbyt
https://mfiles.pl/pl/index.php/Plik:Macierz_BCG.png


Istnieją dwa podstawowe rodzaje marek : 

 Marka firmy 

 Marka produktów 

 Marka rodzinna , ideą marki rodzinnej jest znakowanie wszystkich produktów firmy 

ta sama marką np. Xortex, Knorr, Apple 

 Marka indywidualna, ten rodzaj marki jest pomocny jeśli dana firma oferuje szeroki i 

zróżnicowany asortyment. Piera się na założeniu, ze każdy produkt oferowany przez 

firmę posiada oddzielna markę np. Unilever, który oferuje np. Timotei, Rexona, 

Lipton, Rama 

 Marka producenta, ta marka może wytwarzać i oferować produkty tego samego typu 

lub rozszerzać swój asortyment o zupełnie nowe produkty np. Samsung, Sony. Marka 

producenta związana jest z ryzykiem , gdyż jeśli jeden z jej produktów będzie 

oceniony jako kiepski przez konsumentów, wówczas może to obniżyć zaufanie do 

pozostałych produktów 

 Marka pośrednika, w tym wypadku to nie producent , a detalista odpowiada za 

markę np. produkty Tesco, Kaufland, Biedronka, Lidl (Piko), Lewiatan 

https://mobiletry.com/blog/logo-marka-czy-identyfikacja-graficzna 

https://www.wsensie.pl/swiat/12-po-godzinach/15669-jak-zmienialy-loga-najpopularniejszych-

marek-na-przestrzeni-lat 

 

 

https://mobiletry.com/blog/logo-marka-czy-identyfikacja-graficzna
https://www.wsensie.pl/swiat/12-po-godzinach/15669-jak-zmienialy-loga-najpopularniejszych-marek-na-przestrzeni-lat
https://www.wsensie.pl/swiat/12-po-godzinach/15669-jak-zmienialy-loga-najpopularniejszych-marek-na-przestrzeni-lat


 

 


