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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

 

RYNEK (NIE)WIDZI SENIORA 

Żaden marketer nie pozwoliłby sobie na pominięcie milionowej grupy targetowej, dlaczego zatem 

mediowa grupa celowa to nadal osoby w wieku 16-49 lat? W Polsce mamy już 11,9 mln osób 55+, 

w tym 9,2 mln osób 60+. Liczby robią wrażenie, a jednak słowa „senior” i „konsument” nadal 

nieczęsto występują obok siebie. Czas na zmiany. Warto poznać konsumenta 55+ i wyjść naprzeciw 

jego potrzebom. 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz KANTAR są autorami unikalnego na polskim rynku 

kompleksowego raportu pokazującego, jaki jest współczesny senior. Raport Silver Book 2019 otwiera 

oczy na różnorodność postaw, potrzeb, stylów życia osób 55+, o których świat reklamy i 

producentów często zapomina.  

Raport Silver Book 2019 to portret polskich konsumentów 55+ nie tylko w ujęciu współczesnym, ale 

także w dynamicznym obrazie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dlaczego została wybrana grupa 55+? 

Osoby te już za chwilę staną się metrykalnymi seniorami i wniosą swoją obecną charakterystykę do 

grupy 60+. Ważną częścią raportu są wynikające z danych scenariusze na przyszłość i pokazanie 

kierunków zmian. Stajemy się społeczeństwem długożyjącym. Wzrost liczebności grupy 55+ jest 

efektem przedłużania życia i nie mówimy już o zjawisku starzenia się, ale przede wszystkim o 

długowieczności. Raport odczarowuje słowo „starość” i pokazuje niesamowitą różnorodność postaw, 

potrzeb i stylów życia.  

„Zrywamy ze stereotypizacją w myśleniu o gospodarce senioralnej i o rynku dla seniorów. To nie 

tylko opieka długoterminowa i sanatoria w Ciechocinku. Senior jest klientem, jak każdy inny - w 

sklepie spożywczym czy w banku. Ma telefon komórkowy i gdzieś mieszka, czyli również jest odbiorcą 

prądu, gazu, a coraz częściej internetu. Seniorzy wyraźnie mówią, że nie chcą być stygmatyzowani, 

ani wykluczani z uwagi na wiek. Nie chcą specjalnych ofert dedykowanych dla konkretnych grup 

wiekowych np. 70+ epatujących i stygmatyzujących liczbą.  Seniorzy chcą korzystać z uniwersalnych 

usług i produktów, ale tych dopasowanych do wieku – także do wieku, na jaki się czują. Czasem 

wystarczy przeszkolony i empatyczny doradca, a czasem napisana zrozumiałym językiem instrukcja 

obsługi. – podkreśla Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.    

 



Beata Wielkopolan, współautorka raportu, zwraca uwagę na fakt, iż „jesteśmy w procesie 

redefiniowania pojęć starości i młodości. Nie chodzi już tylko o przesuwanie granicy starości - mamy 

po prostu tyle lat na ile się czujemy. Młodość to stan umysłu a nie wiek metrykalny, a wiek to nie 

bagaż, lecz zasób. To dostatecznie uprawnia seniora do „bycia nadal obecnym” we wszystkich sferach 

życia społecznego i gospodarczego. Raport ma inspirować do stworzenia takiej oferty dla seniorów, 

która afirmuje ich indywidualność, pozwala na realizację potrzeb i dążeń, to podkreślenie 

„widzialności” seniora w konsumpcji, w kulturze, w mediach, w społeczeństwie. Analizujemy grupę 

55+, która zdefiniuje przyszłe realne potrzeby seniorów a wiedza o nich jest niezbędna do właściwego 

zaplanowania polityki i gospodarki senioralnej. Już dziś mówimy o gigantycznym rynku docelowym 

porównywalnym do liczby ludności takich państw jak Węgry czy Austria” 

W raporcie Silver Book 2019 scharakteryzowano osoby po 55 roku życia. Zawartość podzielono na 6 
obszarów:  

 Demografia  
 Sytuacja finansowa  
 Konsumpcja i usługi  
 Psychografia i jakość życia  
 Rozrywka i czas wolny  
 Media i reklama  

oraz działy: 

 TRENDY – jak seniorzy zmieniali się w okresie ostatnich 20 lat 

 PORTRET WŁASNY SENIORA – obraz świata i postrzeganie wieku 

 EKSPERTYZY – opracowania i komentarze ekspertów KIGS, naukowców oraz branży 
marketingowej 

Dane w raporcie pochodzą przede wszystkim z badania Target Group Index (TGI). 
Skorzystano również z innych źródeł, np. danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, a 
źródła danych zostały w raporcie skrupulatnie podane. Publikacja została wzbogacona licznymi 
komentarzami ekspertów oraz wypowiedziami seniorów pochodzącymi z badań jakościowych 
przeprowadzonych na potrzeby raportu. Silver Book 2019 zawiera podsumowanie z rekomendacjami, 
a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących komunikacji oraz nisz produktowych.  

Silver Book 2019 to opracowanie, które zmienia spojrzenie marketerów na grupę celową 
konsumentów 55+. Wyniki badań są dostępne w postaci obszernego raportu dostępnego wraz z 
indywidualnym omówieniem bądź z dedykowanym warsztatem. Zamówienia należy składać do 
Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pod adres biuro@kigs.org.pl. 

Prezentacja z wyborem informacji z Silver Book  do pobrania na https://kigs.org.pl/silver-book/. 
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Więcej informacji:  

Emilia Cieniuch-Łużak      Kuba Antoszewski 
      
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej   KANTAR 
 
e.cieniuch-luzak@kigs.org.pl      kuba.antoszewski@kantar.com 
tel. 733 900 308      tel. 501 249 803 
     
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej gromadzi wiedzę o potrzebach konsumenta 55+, 

środowisku seniorów oraz współpracuje z wieloma największymi organizacjami senioralnymi w kraju i 

za granicą. Instytut przygotowuje plany działań dostosowane do potrzeb seniorów dla podmiotów 

komercyjnych oraz publicznych. Instytut oferuje narzędzia do tworzenia oferty przyjaznej wiekowi 

takie jak Baza Wiedzy oraz liczne programy i projekty na styku firma, samorząd - osoby 60+.Krajowy 

Instytut Gospodarki Senioralnej opracował system oceny jakości OK SENIOR. Tym znakiem jakości 

mogą poszczycić się liderzy m.in. w branżach telekomunikacyjnej, energetycznej, medycznej oraz 

wielu innych.  

 
Kantar jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się przetwarzaniem danych, tworzeniem wiedzy i 

doradztwem. Wiemy więcej niż jakakolwiek inna firma na świecie na temat tego, jak ludzie żyją, co 

myślą, jak robią zakupy i głosują, co oglądają i wysyłają. Badamy cały cykl sprzedaży i marketingu, 

pomagając markom odkrywać możliwości rozwoju w pełnym wyzwań świecie. Kantar jest częścią 

grupy WPP, a z usług firmy korzysta ponad połowa firm z listy Fortune 500 w 100 krajach. Kantar 

pomaga reklamodawcom w podejmowaniu decyzji medialnych, które stymulują rozwój marek, dzięki 

kompleksowemu pakietowi rozwiązań medialnych mierzących ekspozycję kontakt z odbiorcami oraz 

krótko- i długoterminową efektywność mediów w tradycyjnych i cyfrowych kanałach komunikacji. W 

ramach grupy Kantar w Polsce działają marki Kantar Media, Kantar Millward Brown, Kantar Public i 

Kantar TNS. 

Target Group Index (TGI) 
Największe badanie konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia w Polsce, oparte na 
międzynarodowym standardzie pomiaru. Firma Kantar Polska jako jedyna ma licencję BMRB / Kantar 
Media na prowadzenie i sprzedaż badania TGI w odniesieniu do polskiego rynku. Nazwa „Target 
Group Index” pochodzi od głównego celu wykorzystania danych: definiowania charakterystyk grup 
docelowych respondentów. Projekt ten jest przede wszystkim wykorzystywany przez 
reklamodawców, agencje reklamowe i właścicieli mediów w celu stworzenia jak najbardziej 
skutecznych planów strategicznych i kampanii reklamowych. Począwszy od stycznia 2015 roku 
badanie TGI realizowane jest zgodnie z procedurą badawczą Mixed Mode (PAPI & CAWI). W ramach 
techniki PAPI rocznie realizowanych jest około 8000 wywiadów, zaś w ramach techniki CAWI około 
12000 wywiadów. Łączna próba badania TGI pozostaje reprezentatywna dla populacji Polski osób w 
wieku 15-75 lat, a samo badanie zachowuje trackingowy charakteru pomiaru 
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