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Marzena Żurawicka
Krzysztof Polak

SEMIOTYKA
W stronę marketingu znaczeń[ ]
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Wszyscy żyjemy w świecie kultury
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Kultura to świat znaków, symboli, kodów
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Marketing także „mówi” do nas językiem 
znaków, symboli i kodów
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Tworząc komunikaty musimy rozumieć język 
znaków, którymi chcemy się posłużyć

Musimy rozumieć jak funkcjonują w kulturze,  
co znaczą, jak korzysta z nich konkurencja...

... a to jest właśnie rola SEMIOTYKI
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“semiotics is concerned with anything that can be 
taken as a sign.” 

Umberto Eco
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Ferdynand de Saussure Charles Sanders Peirce

SEMIOLOGIA SEMIOTYKA
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W latach 60. francuska agencja Publicis zaangażowała Rolanda 
Barthesa do pracy na rzecz Renaulta
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Przeprowadzona przez Barthesa 
analiza Panzani jest dzisiaj 
podręcznikowym przykładem 
semiotycznej analizy reklamy 
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W latach 80. we francuskiej semiotyce marketingowej pojawiło się nowe 
pokolenie semiotyków, którzy znacznie rozszerzyli zakres swoich analiz - 
przedmiotem ich badań były nie tylko reklamy ale także filmy, programy 

telewizyjne, prasa czy architektura przestrzeni

Jean Marie Floch - korzyści z zastosowania semiotyki

Jean Marie Floch
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Świat społeczny, w którym żyjemy jest konstruktem 
wytworzonym w procesie „produkcji i dystrybucji 
znaczeń”. Świat ten jest reprezentowany poprzez różne 
elementy, które tworzą różne języki. Język mówiony 
korzysta z dźwięków, język pisany z liter alfabetu, język 
ciała z gestów, język mody z ubrań - te wszystkie 
elementy „konstruują i transmitują znaczenie”. Same w 
sobie nic nie znaczą ale są nośnikami znaczenia, działają 
jak symbole, które reprezentują społeczne sensy, idee, 
koncepty, wartości.

Na gruncie brytyjskim w latach 60. i 70. rozwijają się studia kulturowe 
(Centrum Birmingham)

Raymond Williams

Stuard Hall
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W latach 80. w Wielkiej Brytanii powstała firma badawcza Semiotic 
Solutions założona przez Virginię Valentine, która korzystała z osiągnięć 
brytysjkich studiów kulturowych 

W odróżnieniu od podejścia francuskiego - skupiającego się 
na tekście - badacze ci koncentrowali się przede wszystkim 
na kulturze i jej oddziaływaniu na kształtowanie znaczeń 

przejawiających się w postawach i zachowaniach 
konsumenckich. „Semiotyka, z tej perspektywy, umożliwia 

ujawnianie głębokich, często nieświadomych, symbolicznych 
znaczeń i mitologii kryjących się za praktykami konsumpcji.”

Virginia Valentine
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Fakty

Semiotic Solutions działa na polskim rynku od 2005 r. -  wg licencji 
legendarnej brytyjskiej firmy Semiotic Solutions UK 
 
Stosujemy unikalną w skali światowej metodologię opartą na 
semiotyce i antropologii kulturowej 
 
Zrealizowaliśmy ponad 140 dużych projektów badawczych  - 
wszystkie w oparciu o analizy kulturowe i semiotykę 
 
Naszymi klientami są głównie duże znane marki i międzynarodowe 
korporacje 
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2013

Wizerunek 
branży 
badawczej
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1.  Pozycjonowanie kulturowe

2.  Insighty kulturowe – inspiracja dla strategii i komunikacji

3.  Konstrukcja portfolio produktów dopasowanego do kultury

4.  Wskazanie na możliwe kody/konwencje/symbole do użycia w komunikacji

5.  Diagnozę marki i jej komunikacji w kontekście kultury

6.  Konsulting w codziennych problemach związanych z komunikacją

Co proponujemy?



16 
16 

Autorskie metodologie Semiotic Solutions

Metodologia Semiotic Solutions to precyzyjne 
narzędzia badawcze oparte na semiotyce

Communication Codes - identyfikacja i analiza kodów komunikacyjnych 
 
Analiza RDE - tracking kodów rezydualnych, dominujących i emergentnych 
 
Cultural Tensions Analysis - analiza napięć kulturowych 
 
Semiotic Index - określanie siły komunikacyjnej reklamy  
 
Cultural Insight Identyfication - poszukiwania insightów w obszarze kultury
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Seriale,  
programy TV

Literatura  
popularna

Prasa, 
magazyny

Bajki i opowieści

Zachowania  
innych

Humor

Reklama

Opakowania

Semiotyka bada w jaki sposób kultura 
programuje konsumentów



18 
18 

Pieniądze, gotówka
Zadowolony mężczyzna i 
kobieta

Zielone tło z 
cyframi

Hasło mówiące o okazji

Odręczne 
pomarańczowe paski

Reklamy czerpią z konwencji obecnych w kulturze popularnej…

Ukośne napisy

poziom powierzchniowy

To, co widać bezpośrednio. Konsumenci potrafią o tym rozmawiać  
i wyrażać swoje uczucia: podoba mi się / nie podoba mi się
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Pieniądze, gotówka Zadowolony mężczyzna i 
kobieta

Zielone tło z 
cyframi

Hasło mówiące o okazji

Odręczne 
pomarańczowe paski

Ukośne napisy

poziom ukryty

jak karty do gry, stylistyka 
serwisów bukmacherskich 
hazard, gra, zakład

stylistyka plakatów filmów 
sensacyjnych np. Rodzina 
Soprano. 
Świat brudnego pieniądza

cyberprzestrzeń, wirtualny świat 
(Matrix), tajemniczy kod

To, czego nie widać. Działa podświadomie, w ukryty sposób  
- konsumenci nie potrafią o tym rozmawiać - racjonalizują

Handel, wyprzedaże, chwilowość, 
„gorąca” oferta, szybko

przemijalność, niepowtarzalność, 
przygoda

niestałość, dynamika

…ale odbiorcy przeważnie nie są tego świadomi
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Semiotyka pozwala określić z 
jakich kodów obecnych w 
kulturze korzystają reklamy 
oraz... 
 
Jakich kodów można użyć do 
stworzenia komunikatu 
reklamowego.
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Znaki, symbole, 
metafory, narracja, 
kody, kolory

Jaki system znaczeniowy 
marki się tworzy?

Jaki system znaczeniowy 
marki ma powstać?

Dwa procesy badawcze

a)  Co kultura mówi o tych znaczeniach, jak 
je pokazuje, jak się zmieniają? 

b)  Jaki jest język komunikacji?
Jakich znaków, symboli, metafor, 
narracji, kodów, kolorów użyć

2. Konstrukcja przekazu – czyli jak markę wpasować w kulturę

1. Dekonstrukcja przekazu (reklamy, ulotki) - jakich kodów używa

Skąd czerpie i co w konsekwencji 
znaczy?
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SEMIOTYCZNY PROCES BADAWCZY - Przykład

Analiza szerokiego kontekstu kulturowego 
np. kody sukcesu w kulturze w ogóle 

prasa, kino, książki, reklamy itp.

Analiza bezpośredniego kontekstu 
np. kody sukcesu w biznesie 

katologi, foldery biznesowe, prasa branżowa itp.

Analiza komunikacji badanej marki 
np. jakich kodów sukcesu używa marka a jakich konkurencja 

reklamy, działania promocyjne

Analiza porównawcza kontekstu i komunikacji  
np. kody sukcesu w kulturze a kody sukcesu marki

Wnioski i rekomendacje 
np. co zmienić w komunikacji, jakich kodów sukcesu używać

22
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Prasa codzienna, 
magazyny

Internet, portale, blogi, 
fora dyskusyje Foldery, ulotki, 

katalogi

Programy TV, 
rozrywkowe, 

publicystyczne

Banki zdjęć, ilustracje, 
fotografie

Książki, literatura piękna, 
poradniki

Reklamy TV, reklamy 
prasowe, billboardy Kino, filmy fabularne, 

seriale

Proces badawczy - materiały źródłowe

Opakowania, miejsca 
sprzedaży, sklepy

Bajki, przypowieści, 
mity, legendyHumor, dowcipy, plotki, 

przysłowia
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Co badaliśmy

Jedzenie, kuchnia Lifestyle, dom i ogród Ciekawostki przyrodnicze

Dbałość o dziecko Czystość w domu

Moda

Literatura i sztuka

Podróże i wypoczynek

Design i architektura Klimat i pogoda Nauka i technologia

Uroda, pielęgnacja

Zdrowie

Ochrona przyrody

Kino

W jaki sposób ukazywana jest natura w następujących obszarach
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Eksploracyjne EwaluacyjneEksplanacyjne

Identyfikacja problemu 
marketingowego z perskpektywy 
kulturowej

Wskazanie na możliwe kierunki 
rozwiązań, obejście problemu

Poprawienie komunikacji - 
dopasowanie do kultury

Określenie znaczeń, symboli, 
kodów, kolorów, typu narracji itp.

Zrozumienie kultury w szerszej 
perspektywie oraz kultury 
konsumenta

Określenie jak przebiegają zmiany

Inspiracja dla strategii i 
komunikacji

Poszukiwanie insightów 
kulturowych

Dekodowanie komunikacji 
kategorii - jakie kody, do jakich 
obszarów kultury się odnosi

Semiotyczna ocena hasła, 
logotypu, konceptu, reklamy, 
opakowania

Określenie spójności symbolicznej 
i znaczeniowej komunikatu

Określenie przystawalności 
użytych form, znaków i kodów do 
założeń strategicznych

„Głębokość” znaczeniowa 
komunikatu

Adekwatność kulturowa

Zastosowania semiotyki w badaniach marketingowych
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Używając określonych znaków w komunikacji 
trzeba zrozumieć ich różne znaczenia 

w kulturze

Tylko w ten sposób możemy świadomie zarządzać 
przekazem i uniknąć nieprzewidzianych wpadek
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Część I 
 
Identyfikacja znaczeń 
 
ZNAK, ZNACZENIE, KOD 
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Znak u Ferdynanda de Saussure’a

28

Kontekst 
określa znaczenie – 
powoduje określoną 
interpretację znaku

Oznacznik 
Znaczący 
Signifier 
Signifiant

Znaczenie 
Znaczony 
Signified 
SignifiePokusa
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Kontekst 
określa znaczenie – 
powoduje określoną 
interpretację kodu

Oznacznik

Znaczenie

?

Przykład analizy użytego znaku
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Spokój

?

Kontekst 
określa znaczenie – 
powoduje określoną 
interpretację kodu

Przykład poszukiwania kodu do użycia 
w komunikacji

Oznacznik

Znaczenie
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Co to są kody?
Kody to konwencje, do których przyzwyczailiśmy się tak, że wydają 
nam się oczywiste a nawet ich nie zauważamy 
 
Każdy kod niesie z sobą określone znaczenie, które odziałuje na 
nasz sposób myślenia i działania - nie jesteśmy tak indywidualni 
jakbyśmy sobie tego życzyli

Na przykład SUKCES często pokazywany jest jako wspinanie się na 
szczyt, po szczeblach drabiny, schodach, słupkach

31
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Wykorzystując kody w komunikacji musimy 
pamiętać o tym, że kody zmieniają się w czasie

To, co było ważne i ciekawe kiedyś nie musi być 
takie dzisiaj
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Część II 
 
Analiza RDE 
 
ZMIANA KULTUROWA 
TRZY TYPY KODÓW 
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1953 1965 1975

Tracking kodów młodości

•  Kody zmieniają się
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1980 1995

Tracking kodów młodości
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2012

?
2020

Tracking kodów młodości



37 
37 

•  Historyczne badania kultury powinny uwzględniać nie tylko 
poszczególne epoki w dziejach kultury (diachroniczność), ale 
również relacje panujące w ramach epoki (synchroniczność), 
relacje między tym, co stare, obecne i całkiem nowe/inne.

Raymond Williams i trzy typy formacji kulturowych

•  Kultura dominująca – zachowania, 
wartości, obyczaje klasy panującej, 
dominujący sposób myślenia, 
ekspresji.

•  Formy rezydualne w kulturze – 
wytworzone w przeszłości ale 
ciągle silne i obecne w kulturze. Są 
alternatywne bądź opozycyjne w 
stosunku do kultury dominującej. 
Kultura dominująca zwykle odnosi 
się do form rezydualnych z 
lekceważeniem, uznaje je za 
gorsze, pomija je. 

•  Formy emergentne – nowe 
wyłaniające się systemy 
wartości, zachowań itp. będące 
alternatywą lub opozycją dla 
powszechnie dominujących. 

37
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Kody 
rezydualne

Kody 
dominujące

Kody 
emergentne

NajpopularniejszePrzestarzałe i „zużyte” Nowe i świeże

To konwencje, style, 
znaczenia, które kiedyś były 
bardzo ważne ale straciły 
swoją moc. 

Są ciągle obecne w kulturze - 
są pozostałością 

Używanie tych kodów przez 
markę sprawia, że 
konsumenci odbierają ją 
jako mało świeżą, „nie na 
czasie”

To nowe, nie całkiem jeszcze 
rozwinięte i ugruntowane 
konwencje, style i znaczenia. 

Są niezmiernie ważne dla 
przyszłości marki - to one 
będą dominujące w 
przyszłości. 

Ważne dla marek chcących 
wyjść poza mainstrem, 
otwierających nowe obszary 
dla konsumentów

To najbardziej popularne i 
szeroko rozpowszechnione 
konwencje, znaczenia. 

To obszar ważny dla marki, 
która chce mocno osadzać 
się w mainstreamie 
kulturowym.

38
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Zrozumienie zmiany kulturowej oraz 
rezydualnych, dominujących i emergentnych 

kodów pozwala na tworzenie reklam 
aktualnych, świeżych, na czasie

Dzięki temu możemy uniknąć wpadek 
polegających na niedopasowaniu komunikatu do 

dzisiejszej kultury
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Siła, dominacja, logika Emocje, intuicja, instynkt Autentyzm, naturalność, intelekt
RESIUDAL DOMINANT EMERGENT

Zmieniające się kody męskości
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Część III 
 
Analiza NOTNESS 
 
 
OPOZYCJE ZNACZENIOWE 
KWADRAT SEMIOTYCZNY 
MIT I PARADOKS KULTUROWY 

 

41
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Jedną z kluczowych idei semiotyki jest koncept NOTNESS 
 
Mówi on o tym, że możemy rozumieć sens rzeczy i różnicę 
pomiędzy nimi tylko dzięki temu że rozumiemy czym nie są

Dobro  nie jest  Zło 

Piękno  nie jest  Brzydota 

Białe  nie jest  Czarne 

Życie  nie jest  Śmierć

Zasada Notness
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własny  obcy (inny) 
indywidualny  zbiorowy 
domowy  odległy 
wewnętrzny  zewnętrzny 
swoboda  przymus

życie  śmierć 
przyjemność  cierpienie 
zdrowie  choroba 
bezpieczeństwo  zagrożenie 
miłość  nienawiść 
poważny  zabawny 
szczęście  smutek

ludzie  zwierzęta 
męski  żeński 
młody  stary 
bohater  złoczyńca 
dobry  zły

konkret  abstrakcja 
naturalny  sztuczny 
obecny  nieobecny 
pozorny  rzeczywisty 
trwały  ulotny 
podobieństwo  różnica 
piękno  brzydota 
siła  słabość 
święty  zakazany (tabu) 
nowy  stary

umysł  ciało 
racjonalny  emocjonalny 
nauka  sztuka

ład  nieporządek 
konformizm  transgresja 
prostota  złożoność 
dominacja  podległość 
ufny  bojaźliwy

Opozycje uniwersalne
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Prawdziwe jedzenie  Przekąska 
 
Poważne   Głupia 
Dorosłe    Dziecięce 
Jakość    Tandeta 
Zaplanowane Impulsywne 
Grupowe Indywidualne 
Droższe    Tańsze 
Dobre dla ciebie   Niedobre dla ciebie 
Trwałe zaspokojenie Chwilowe zaspokojenie 
Siedzący W ruchu 
Prawdziwy Nieprawdziwy 
W domu    Poza domem 
Narastanie smaku   „Uderzenie” smakowe

Kubek makaronu - przykład
•  Kluczowa opozycja obecna w kulturze jedzenia
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Dobre jedzenie   Pot Noodle 
 
Zdrowe    Niezdrowe 
Prawdziwe   Fałszywe 
Naturalne   Technologiczne 
Staranność   Łatwość 
Estetyka    Ordynarność 
Kulturalne   Niekulturalne 
Poważne   Niepoważne 
 
 
Dobre jedzenie – Dobre zachowania – Nagroda  
Złe jedzenie – Złe zachowanie – Kara

Kubek makaronu - przykład
•  Zdrowe i niezdrowe jedzenie w kulturze: dobre i 

złe tłuszcze, dobre i złe białko, dobre i złe 
witaminy, itp.
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Prawdziwa miłość  Pornografia / zakazany seks 
 
Wspólna troska  Indywidualna satysfakcja 
Autentyk  Falsyfikat 
Stała  Chwilowa 
Bezcenna  Tania 
Wysiłek  Łatwość 
Piękno  Ordynarność 
Naturalna  Techniczna 
Zdrowa  Zdegenerowana 
Długotrwała  Szybka

Kubek makaronu - przykład
•  Poszukiwania obszaru w kulturze gdzie 

dobrowolne poddanie się karze jest nagrodą!
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opozycja

opozycja

Kwadrat semiotyczny Greimasa

DOBRY ZŁY

NIE-DOBRYNIE-ZŁY

47
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opozycja

opozycja

MĘSKOŚĆ ŻEŃSKOŚĆ

NIE-ŻEŃSKOŚĆ NIE-MĘSKOŚĆ

„mężczyzna” „kobieta”

„macha” „zniewieściałość”

MĘSKOŚĆ+ NIE-ŻEŃSKOŚĆ ŻEŃSKOŚĆ+ NIE-MĘSKOŚĆ

„prawdziwy mężczyna”

„macho”

„ultra kobieceść”
„wamp”

MĘSKOŚĆ+ ŻEŃSKOŚĆ

NIE-ŻEŃSKOŚĆ+ NIE-MĘSKOŚĆ

„androgyn” „hermafrodyta”

„anioł”

48
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Sługa Pan-Przewodnik

PartnerOpiekun

Archetypy (wzorce) obecne w kulturze tworzą system 
znaczeniowy, z którego czerpie usługowość.

opozycja

opozycja

49
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Stara opowieść, 
tajemnicza, 
nieprawdziwa

Pogląd niezgodny z 
rzeczywistością, z 
faktami

Powszechne, ale 
bezpodstawne i 
szkodliwe 
przekonanie

Mityczna 
marka

Narzędzie 
„imperialistycznej 
indoktrynacji”

Co to jest mit?
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Definicja Levi-Straussa

•  „Celem mitu jest dostarczenie logicznego 
modelu umożliwiającego przezwyciężenie 
sprzeczności” 

•  Wszystkie kultury próbują „uporać się”  
ze sprzecznościami. 

•  Kultury tworzą opowieści wokół tej  
elementarnej struktury budując mniej  
lub bardziej wyrafinowaną dramaturgię. 

•  Tak rozumiany mit bardziej „pomaga” 
niż „przeszkadza” – pozwala zrozumieć 
siłę bądź słabość mitu.
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Sprzeczności rozwiązywane przez mit

Natura  Kultura 
Zwierzę  Człowiek 
Dzikość  Oswojenie 
Wrogi  Przyjazny 
Nieprzewid.  Przewidywalny

Totemy plemienia Zuni
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HARLEY DAVIDSON – współczesny totem

          natura       cywilizacja

wolność  zniewolenie

Natura   
Wolność  
Samoregulacja 
Prosty   
Autentyzm 
Niewygoda

Cywilizacja 
Zniewolenie 
Technologia 
Skomplikowany 
Sztuczność 
Wygoda
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Krągłe   Smukłe

   Brzydkie  Piękne

Zwykłe kobiety   
Krągłe 
Autentyczne 
Zabawne  
Brzydkie 
Nie podniecające

Modelki 
Smukłe 
Sztuczne 
Poważne 
Piękne 
Podniecające
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Piękny Brzydki
Dobry Zły
Niewinny Grzeszny, skalany
Delikatny Gruboskórny
Prawdomówny Kłamliwy
Uczciwy Oszukańczy
Naiwny Przebiegły
Szczodry Skąpy, chytry
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* Opr. V. Valentine, M. Alexander

Opozycja 1 Opozycja 1

Opozycja 2

Opozycja 2

Norma 
kulturowa

Norma 
kulturowa

Sprzeczność 
kulturowa

Sprzeczność 
kulturowa

Piękny Brzydki

Dobry

Zły
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Piękny Brzydki

Zły

Dobry

Królewna 
Śnieżka

Królowa 
macocha

Ogry, Trole

Dominująca norma

Dominująca norma

Sprzeczność kulturowa

Sprzeczność kulturowa

Bestia, 
Królewna zaklęta w coś
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Paradoks DOVE

Krągłe

Piękne

Smukłe

Brzydkie

N

N
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Wolność

Natura

Zniewolenie

Cywilizacja

N

N

Paradoks Harleya
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Analiza ujawniła obecność dwóch postaw dotyczących rozmów. Każda z nich 
reprezentowana była poprzez grupę kulturowo przyjętych znaczeń.

•  Ważne    Nieważne 
•  Męskie    Żeńskie 
•  Metonimiczne (racjonalne)  Metaforyczne („poetyckie”) 
•  Poważne    Trywialne 
•  Oficjalne        Popularne, zabawowe 
•  „Właściwe”    „Niewłaściwe” 
•  Informacja    Szum informacyjny 
 

 BIG TALK    SMALL TALK
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Trywialne Ważne

SMALL TALK

BIG TALK

It’s good to talk
Norma kulturowa

Norma kulturowa

Głupie bla-bla

Język oficjalny

Troskliwe kobiece pogawędki

Męski „zimny” tryb komunikowania
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•  Znak, znaczenie – analiza znaczącego i znaczonego
•  Kod - Identyfikacja kodów w kulturze i w kategorii
•  Zmiana kodów w czasie – analiza RDE
•  Opozycje znaczeniowe – analiza notness
•  Kwadrat semiotyczny i mit – pozycjonowanie kulturowe

Podsumowanie
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* Wybrane odpowiedzi na ankietę. Wielka Brytania 2007

What has Semiotics Truly Brought to Market Research?*

q  Całkowicie odmienne rozumienie problemów i zagadnień, dzięki 
któremu możliwe nowe myślenie i rozwój  

q  Zrozumienie, że komunikacja marki składa się z wielu płaszczyzn 
przekazu, które nie są świadomie odbierane przez ludzi. W 
znaczeniu i przekazie ważne jest nie tylko „co” ale „jak” 

q  Wskazanie na najbardziej żyzne obszary w przyszłości 
q  Nowy sposób myślenia… wyjście „z pudełka”, poza dotychczas 

ustalone ramy. Często prowadzi to do zaskakujących i 
nieprzewidywalnych rozwiązań 

q  „Real insight” 
q  Semiotyka pozwola nam wyjść poza ramy (outside the box) 

konsumeryzmu i uświadamia, że zachowanie konsumenta musi być 
rozpatrywana w socjokulturowym kontekście 

q  W świecie zdominowanym przez marki semiotyka jest najlepszym 
narzędziem do zrozumienia symboliki marki i jej komunikacji
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Przedstawione tu koncepty semiotyczne  
a szczególnie ich zastosowania 

marketingowe są autorskimi rozwinięciami 
Semiotic Solutions idei zawartych w 

naukowej refleksji semiotyki, antropologii 
kulturowej i innych nauk społecznych i jako 

takie podlegają ochronie prawa 
autorskiego.


