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Wstęp

Wyzwania związane z rozwojem globalnego społeczeństwa informacyjnego i zmianami w gospodarce generują coraz bardziej złożone sytuacje i procesy decyzyjne
oraz implikują rozwój metod, technik i produktów badawczych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Zwiększające się zmienność i złożoność otoczenia rynkowego sprawiają, że badanie zjawisk i procesów rynkowych wymaga
stosowania w procesie badawczym nowych podejść i różnych perspektyw metodologicznych.
Jak podkreślają autorzy publikujący artykuły w niniejszym numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nowe postawy i oczekiwania wobec badań marketingowych wiążą się w szczególności z internacjonalizacją
przedsiębiorstw, rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
a także z postrzeganiem informacji i wiedzy jako podstawowych zasobów, którymi
konkurują przedsiębiorstwa na rynku.
Autorzy, wskazując na przemiany zachodzące w obszarze badań marketingowych, do głównych kierunków zmian zaliczyli rosnące umiędzynarodowienie badań
marketingowych oraz rozwój sposobów integracji podejść jakościowych i ilościowych w postępowaniu badawczym, zwiększające się znaczenie triangulacji, a także
rozwój badań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu i potencjału interaktywności w poznawaniu nowych trendów w zachowaniach konsumenckich.
W pierwszej części prezentowanego numeru zostały przedstawione etapy rozwoju badań marketingowych będące odpowiedzią na powstawanie nowych kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ukazany został również wpływ internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz kultury organizacyjnej
na prowadzenie badań marketingowych.
W drugiej części znajdują się artykuły dotyczące nowych podejść badawczych,
wynikających z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozważania prowadzone przez autorów tej części publikacji dotyczą takich problemów,
jak: wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, badania przebiegu i efektów
kampanii e-mailingowych z wykorzystaniem modelu tematycznej hurtowni danych,
netnografia, fora internetowe w aspekcie zastosowań w badaniach marketingowych
oraz wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych.
Artykuły ujęte w trzeciej części prezentowanego numeru ukazują rozwój podejść i metod ilościowych oraz ich zastosowań. Opracowania te poświęcone zostały
asymetrycznym metodom wielowymiarowym, łączeniu metod i narzędzi w budo-
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wie modeli predykcyjnych, zastosowaniu metody grupowania dwustopniowego w
segmentacji klientów, zmiennym jakościowym w segmentacji rynku, skalom porządkowym i elementom teorii zbiorów rozmytych, a także zastosowaniu analizy
czynnikowej oraz eksperymentu w badaniach marketingowych.
Kolejne artykuły dotyczą badań jakościowych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów badawczych i decyzyjnych. Autorzy artykułów z tego zakresu
rozpatrują znaczenie i rozwój metod jakościowych w marketingu. Zwracają uwagę
na problemy doboru próby w jakościowych badaniach marketingowych, a także na
możliwości wykorzystania wyników badań jakościowych do identyfikacji populacji
w badaniach ilościowych. Przedmiotem rozważań są również specyfika podejścia etnograficznego, metoda obserwacji, analiza narracji. Autorzy prezentują również rezultaty badań jakościowych dotyczących rozpoznawania okazji przedsiębiorczych,
a także procesów komunikacji wewnątrz gospodarstw domowych oraz opinii o procesach reklamacji produktów.
Autorami artykułów są pracownicy katedr marketingowych z najważniejszych
ośrodków akademickich w Polsce, zajmujący się w swojej pracy naukowej problematyką badań marketingowych.
Krystyna Mazurek-Łopacińska
Magdalena Sobocińska
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