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WSTĘP 
We współczesnym otoczeniu podmioty, które koncentrują się tylko na dostarczaniu 

swojej oferty na atrakcyjnych nawet warunkach mogą nie osiągnąć sukcesu. 
Umiejętność komunikowania się jest bowiem istotnym elementem przywództwa. 
Kreowanie prawidłowej komunikacji ze swoimi odbiorcami (zarówno wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi) jest jedną z najlepszych inwestycji, szczególnie w warunkach 
kryzysu czy zagroŜenia. Komunikacja marketingowa obejmuje wiele aspektów, ciągle 
się zmienia tak, jak ulegają zmianom zachowania konsumentów. Zarządzanie 
komunikacją obejmuje cały szereg działań. Zwykle zaczyna się od identyfikacji grupy 
docelowej i jej charakterystyki. Następnie naleŜy podjąć decyzje, jaki ma być cel 
komunikacji, potem wypracować przesłanie i wykreować jego właściwą formę 
komunikacyjną. NaleŜy równieŜ wybrać kanały komunikacji. Jest to proces dość 
złoŜony, dlatego do zarządzania nim niezbędna jest informacja z rynku. Nie ulega 
wątpliwości, Ŝe komunikacja staje się coraz trudniejsza, gdyŜ bardzo istotny czynnik to 
ludzie. Podstawą sukcesu jest przyjęcie punktu widzenia potencjalnego nabywcy, czyli 
„myślenie oczami i uszami klienta”. KaŜdy podmiot musi tak kształtować komunikację 
ze swoim odbiorcą, aby uwzględniała ona nowe trendy, perspektywiczne zmiany  
w burzliwym i złoŜonym otoczeniu, wskazując cele, środki i sposoby jej realizacji.  
Z tego teŜ względu naleŜy stosować bardzo róŜnorodne sposoby komunikacji. 

Niniejsza publikacja Zeszytów Naukowych jest próbą przybliŜenia tej bardzo 
złoŜonej tematyki. Składa się ona z pięciu głównych części, do których naleŜą: 

1. Wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju komunikacji. 
2. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 
3. System całościowej identyfikacji w komunikacji marketingowej. 
4. Komunikacja marketingowa a zachowania konsumenta. 
5. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej. 
6. Rola Internetu w komunikacji marketingowej. 
7. Komunikacja w regionie. 

Publikacja stanowi głos w dyskusji nad marketingiem, zachodzącymi w nim 
zmianami, a takŜe nad jego przyszłością. Z jednej strony wszechstronny zakres 
podjętych tematów, zaś z drugiej – skupienie się szeroko rozumianej komunikacji – 
przyczynia się do tego, Ŝe moŜe być ona przydatna dla szerokiego grona odbiorców. 
RozwaŜania teoretyczne i wyniki badań prezentują autorzy z licznych ośrodków 
akademickich Polski. Publikacje autorów stanowią indywidualne i wielowątkowe 
podejście do nowoczesnych ujęć marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem 
komunikacji w bardzo róŜnorodnych obszarach.  

Jako redaktorki naukowe pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim 
przedstawicielom środowisk naukowych i praktykom, oddającym głos w dyskusji nad 
marketingiem przyszłości, a szczególnie w zakresie komunikacji. 

GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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Robert Bęben1 

ISTOTA I CELE POLITYKI INFORMACYJNEJ 

SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 

Streszczenie 
Jednym z fundamentów rynku kapitałowego jest efektywna i rzetelna komunikacja 

przedsiębiorstwa z inwestorami. Ma ona szczególne znaczenie na rynku NewConnect, na którym 
małe spółki, o ograniczonych obowiązkach informacyjnych i niewielkich budŜetach 
marketingowych muszą zabiegać o zaufanie inwestorów. Jednym z podstawowych sposobów 
zdobycia tego zaufania jest rzetelna polityka informacyjna, która poprzez zmniejszenie ryzyka 
wynikającego z braku informacji wpływa na zwiększenie płynności akcji, a co za tymi idzie 
większą wycenę przedsiębiorstwa. W rezultacie zapewnia to transparentnym podmiotom 
łatwiejszy dostęp do kapitału pozyskiwanego przy nowych emisjach akcji.  

Wprowadzenie 
Konkurencja jest zjawiskiem, które niezaprzeczalnie stymuluje rozwój rynku. Jej 

presja sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa doskonalą swoją ofertę, aby lepiej zaspokoić 
potrzeby klientów i w efekcie zwiększyć zyski. Lepsze i szybsze zaspokajanie potrzeb 
nabywców wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, czy to na doskonalenie 
stosowanych technologii, czy teŜ na działania promocyjne. Pozyskanie kapitału na 
rozwój staje się więc równie istotnym celem przedsiębiorstwa, co zwiększanie 
sprzedaŜy i udziału w rynku. Rozszerza się w ten sposób obszar zastosowań koncepcji 
oraz instrumentów marketingu, które stają się narzędziem walki o kapitał. Dobrym 
przykładem są tu spółki publiczne. W ich przypadku poprawna komunikacja  
z inwestorami nabiera szczególnego znaczenia, bowiem  dostęp do informacji jest na 
rynku kapitałowym kluczowym czynnikiem umoŜliwiającym podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych i głównym elementem warunkującym podjęcie świadomej gry 
rynkowej.  

O ile w przypadku duŜych podmiotów, notowanych na głównym parkiecie Giełdy 
Papierów Wartościowych, o poprawną komunikację z rynkiem dba niejednokrotnie 
grupa specjalistów, to małe spółki, w szczególności notowane w Alternatywnym 
Systemie Obrotu (rynek NewConnect) są zwykle zdane same na siebie. Warto więc 
zastanowić się, jak mogą one zdobywać zaufanie inwestorów, uzyskując w ten sposób 
łatwiejszy dostęp do kapitału.  

Podstawowe wymogi informacyjne na rynku NewConnect 
NewConnect to rynek kapitałowy zorganizowany w formule Alternatywnego 

Systemu Obrotu, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych  

                                                 
1 Robert Bęben − dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański.  
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w Warszawie. Rynek ten został stworzony w sierpniu 2007 roku z myślą o małych 
przedsiębiorstwach poszukujących kapitału na rozwój. Stanowi on alternatywę dla 
głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych, a jego zasadniczą zaletą  
są łagodniejsze wymogi dopuszczeniowe oraz mniejsza ilość obowiązków, które musi 
wypełnić emitent. Organizatorowi NewConnect chodziło o to, aby nie tworzyć 
emitentom bariery w postaci duŜych kosztów wejścia na rynek publiczny.  

Fakt, Ŝe łatwiej jest zadebiutować w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie znaczy 
jednak, Ŝe emitentów z NewConnect obowiązują niŜsze standardy informacyjne niŜ 
spółki z rynku regulowanego. NaleŜy pamiętać, Ŝe spółka notowana na NewConnect 
jest, w świetle przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, spółką publiczną2. KaŜdy moŜe 
kupić jej akcje i kaŜdy ma prawo wiedzieć, co dzieje się w spółce i jak wykorzystywane 
są jego pieniądze. Dlatego teŜ inwestorom z NewConnect naleŜy się taki sam standard 
informacyjny jak na rynku regulowanym. Alternatywny System Obrotu jest to równieŜ 
rynek kapitałowy, u podstaw którego tkwi powszechny i równy dostęp do informacji 
ujawnianych przez spółki. Ich ujawnienie stanowi podstawę kreowania wiarygodności, 
istotnej dla tworzenia długotrwałych, dobrych relacji spółki z jej interesariuszami3. 

Podstawowe regulacje i obowiązki dotyczące raportowania poszczególnych 
informacji przez emitentów z rynku NewConnect zawarte są w załączniku do Uchwały 
nr 274/207 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia  
27 kwietnia 2007 r. zatytułowanym Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz  
w załączniku nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie SA z dnia 30 maja 2007r. − Informacje BieŜące i Okresowe  
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Ponadto, w świetle aktualnie obowiązujących 
przepisów, spółki z rynku NewConnect są równieŜ spółkami publicznymi i w związku  
z tym spoczywają na nich obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, tj.  
np. obowiązek publikowania wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, czy obowiązek ujawniania informacji  
o transakcjach na akcjach dokonywanych przez akcjonariuszy posiadających znaczne 
pakiety akcji lub członków władz Spółki4. Wprawdzie obecnie trwają uzgodnienia 
międzyresortowe dotyczące zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie rynku 
kapitałowego, w tym zmiany definicji spółki publicznej, ale trudno oczekiwać 
znacznego zliberalizowania wymogów względem spółek notowanych czy to na 
głównym parkiecie, czy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Nawet jeśli część 
obowiązków nie będzie normowana ustawowo, to pojawią się z pewnością inne 
regulacje, mniej lub bardziej dobrowolne, tj. zmiany w Kodeksie dobrych praktyk, które 
będą prowadzić emitentów w kierunku maksymalizacji transparentności i doskonalenia 
komunikacji z inwestorami.  

Emitenci, to oparciu o wyŜej przytoczone regulacje, są obowiązani do 
przekazywania w formie raportu bieŜącego kaŜdej informacji o wszelkich 
okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na ich sytuację gospodarczą, 
majątkową lub finansową, albo w ocenie emitenta mogłyby w znaczący sposób wpłynąć 

                                                 
2 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz  

o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku. Dz.U. nr 184 poz. 1539 z póź. zmianami, art.4 pkt 20, w związku z art. 5 
ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. Dz.U. 183 poz 1538 z póź. zmianami.  

3 M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów. W: Metody wyceny spółki, perspektywa klienta  
i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 617. 

4 Ustawa o ofercie publicznej … op. cit., art. 69. 
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na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. NaleŜy przy tym 
zaznaczyć, Ŝe oceny sytuacji dokonuje emitent i to on podejmuje decyzje, która 
informacja moŜe mieć znaczenie dla inwestorów, a która nie. Przytoczony przepis 
regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jest jednym z częściej dyskutowanych 
przepisów w kontekście moŜliwych naduŜyć i manipulacji. Zdarza się bowiem, Ŝe 
spółki próbują go wykorzystać dla celów marketingowych, informując inwestorów  
o prowadzonych rozmowach, otrzymanych nagrodach i innych zdarzeniach, które 
niekoniecznie wpływają na sytuację finansową i majątkową spółki oraz perspektywy jej 
rozwoju. Komunikat, oficjalnie adresowany do inwestorów, ma w istocie za cel 
poinformowanie szerszej społeczności o sukcesach przedsiębiorstwa, nowej ofercie 
produktowej itp. Takie działanie jest jednak sprzeczne z intencją ustawodawcy i bywa 
karane przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

Z uwagi na trudności, jakie moŜe sprawiać spółkom właściwa interpretacja 
przepisów, regulator zdecydował, Ŝe dla emitentów notowanych na NewConnect 
konieczna jest asysta Autoryzowanego Doradcy, który jest odpowiedzialny  
za przygotowanie i wspieranie spółki w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 
informacyjnych. Ponadto, istotnym ułatwieniem dla emitentów jest ustalenie  
i opublikowanie zamkniętego katalogu zdarzeń, w odniesieniu do których spółka musi 
podać komunikat. Wśród informacji wymagających przekazania do publicznej 
wiadomości znalazły się m.in. informacje o5: 

– nabyciu lub zbyciu aktywów o istotnej wartości dla emitenta, 
– zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną istotnej umowy, 
– rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego 

emitenta, 
– zmianie praw z instrumentów finansowych emitenta, 
– umorzeniu instrumentów finansowych emitenta, 
– podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem, a takŜe  

o połączeniu emitenta z innym podmiotem, 
– podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta, a takŜe o podziale emitenta, 
– podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta, a takŜe o przekształceniu 

emitenta, 
– powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej, a takŜe odwołaniu  

lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej. 
Przekazaniu, w formie raportu bieŜącego, podlegają równieŜ m.in.6:  
a) data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia wraz z jego szczegółowym 

porządkiem obrad oraz data i godzina, do której naleŜy składać imienne 
świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złoŜeniu akcji do depozytu, wraz 
ze wskazaniem miejsca, w którym naleŜy je złoŜyć, 

b) w przypadku zmiany statutu − dotychczas obowiązujące jego postanowienia 
oraz jednolity tekst statutu uwzględniający jego zmiany, 

c) treść projektów uchwał, 
d) ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem 

daty jego wznowienia, 

                                                 
5 Informacje bieŜące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. Załącznik do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 30 maja 2007 r., §3. http://www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/ 
4_Informacje_biezace_i_okresowe_3.pdf (20.06.2009). 

6 Ibidem, art. 4 ust. 2. 
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e) treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją  
o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek  
z punktów planowanego porządku obrad, oraz informacją o sprzeciwach 
zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia,  
ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły. 

Poza raportami bieŜącymi organizator rynku GPW przewidział takŜe konieczność 
publikowania raportów okresowych, które w odniesieniu do NewConnect obejmują 
raporty roczne oraz półroczne, zawierające określone w przepisach dane finansowe  
i sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem.  
Są one publikowane w ustalonych sekwencjach czasowych wynikających  
z konieczności ich sporządzenia, a w przypadku raportu rocznego równieŜ konieczności 
zbadania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.  

Jeśli chodzi o tryb publikowania raportów bieŜących, to przekazuje się  
je niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 24 godzin od zaistnienia okoliczności 
zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. Jest jednak to kolejny zapis, 
którego niewłaściwa interpretacja lub nieprzestrzeganie prowadzić moŜe do naduŜyć  
i nieprawidłowości skutkujących np. bezprawnym wzbogaceniem się wąskiego grona 
posiadaczy informacji. Problem dotyczy 24 godzinnych ram czasowych, które przez 
niektórych emitentów odczytywane są jako przyzwolenie na późniejsze opublikowanie 
istotnych informacji. W wielu przypadkach trudno jest bowiem określić precyzyjnie 
moment powzięcia informacji przez Spółkę, co daje moŜliwość manipulacji  
i bezprawnego wykorzystania informacji poufnej. Dlatego teŜ niezaleŜnie od 
formalnych obowiązków emitentów, istotnym problemem są obwiązujące na rynku 
kapitałowym standardy informacyjne.  

Standardy informacyjne odnoszą się bowiem przede wszystkim do terminowości  
i rzetelności przekazywanych informacji. W stosunku do rynku NewConnect moŜna 
jednoznacznie stwierdzić, iŜ mimo tego, Ŝe zakres obowiązków wynikających  
z obowiązujących przepisów jest znacznie mniejszy niŜ dla spółek z głównego parkietu, 
to w kaŜdym przypadku standard informacji powinien być moŜliwie najwyŜszy. 
Informacje przekazywane inwestorom na kaŜdym rynku kapitałowym muszą być 
bowiem rzetelne i wyczerpujące. Oznacza to, Ŝe komunikaty spółek powinny zawierać 
informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, 
rzetelny i kompletny oraz muszą być sporządzone w sposób umoŜliwiający inwestorom 
ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową  
i finansową emitenta lub na cenę albo wartość notowanych instrumentów finansowych. 
Z tym niestety bywa jednak róŜnie i to na obu rynkach.  

Nierzetelna polityka informacyjna − studium przypad ku 7 
W grudniu 2007 roku Zarząd Spółki ATM SA oraz Zarząd HAWE SA 

poinformowały inwestorów o zawarciu znaczących umów dotyczących łączy 
światłowodowych. Zarząd ATM SA w raporcie bieŜącym nr 77/2007 poinformował,  
Ŝe w dniu 24 grudnia 2007 roku zawarł ze spółką PBT Hawe Sp. z. o.o. umowę  
na dostawę łączy światłowodowych w miastach Warszawa, Łódź Lublin, Katowice  
i Poznań, o łącznej długości 399 km par światłowodowych, podając Ŝe łączna wartość 

                                                 
7 Do zilustrowania kwestii rzetelności i kompletności informacji wykorzystany zostanie przykład z rynku regulowanego, 

bowiem nieczęsto zdarza się sytuacja, kiedy dwie spółki publiczne informują w tym samym czasie o tym samym zdarzeniu. 
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umowy, wliczając zawarte w umowie opłaty serwisowe za utrzymanie łączy wynosi 
12.123.455 złotych. W ostatnim zdaniu podano równieŜ informację, Ŝe ATM zawarł 
takŜe z PBT HAVE Sp. z o.o. umowy na dzierŜawę szerokopasmowego pasma 
transmisyjnego oraz na świadczenie usług w zakresie kolokacji i dostępu do Internetu8. 

Tymczasem Zarząd Hawe SA poinformował tego samego dnia, Ŝe jego spółka 
zaleŜna PBT HAVE Sp. z o.o. zawarła ze spółką ATM SA trzy umowy: zbycia, nabycia 
i dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej na następujących warunkach: 
1. „SprzedaŜ na rzez ATM pary włókien światłowodowych w relacjach: Szczecin-

Koszalin-Gdańsk (…) o łącznej długości par światłowodowych 548km. Wartość 
umowy: 5,4 mln zł (netto). Płatność jednorazowa. Opłaty serwisowe za utrzymanie 
zakupionej relacji przez PBT Hawe: 18,5 tys. zł. (netto) płatne miesięcznie.  

2. Długoletnia dzierŜawa na rzecz ATM pary włókien światłowodowych (…)  
o łącznej długości par światłowodowych 573 km. Wartość umowy 5,6 mln. zł. 
Płatność za dzierŜawę jednorazowo za cały okres dzierŜawy. Okres dzierŜawy:  
25 lat (…).  

3. Zakup od ATM miastowych relacji światłowodowych (…) o łącznej długości par 
światłowodowych 399 km. Wartość umowy 11 mln zł. (netto). Płatność 
jednorazowa” 9. 
Oba komunikaty mają więc róŜną wartość informacyjną. Raport Hawe SA, poza 

precyzyjniejszym określeniem rodzaju i przedmiotu transakcji zawiera informacje  
z których moŜna wyczytać, np. Ŝe suma wpływów i wydatków z tytułu opisywanych 
transakcji wynosi zero, bowiem wartość sprzedaŜy i dzierŜawy na rzecz ATM 
opisanych w punktach 1 i 2 wynosi 11 mln zł. czyli tyle samo, co płatność Hawe na 
rzecz ATM za zakup relacji światłowodowych wskazanych w punkcie 3 komunikatu.  

Pominięcie tej istotnej informacji sprawia, iŜ czytelnik (inwestor) odnosi wraŜenie, 
Ŝe spółka zawarła intratny kontrakt, z którego wpłynie do niej ponad 12 milionów 
złotych. Jest to pokaźna suma, która moŜe zostać przeznaczona na róŜne cele. 
Tymczasem uwaŜna analiza komunikatu HAVE pozwala dojść od przekonania,  
Ŝe Ŝaden z uczestników transakcji nie uzyska Ŝadnych wpływów z jej tytułu, bowiem 
nastąpiła kompensata wzajemnych zobowiązań i naleŜności.  

Emitowanie niejasnych komunikatów wynika często z braku wiedzy, umiejętności, 
czy staranności ich autorów, choć w skrajnych przypadkach moŜe być równieŜ 
elementem świadomej nieuczciwej gry rynkowej. Specjaliści od relacji inwestorskich 
mają bowiem świadomość, Ŝe przekazywane komunikaty zaczynają często Ŝyć  
w mediach swoim Ŝyciem i są parafrazowane licznych informacjach prasowych. Błędna 
interpretacja nieprecyzyjnego komunikatu dokonana przez dziennikarzy moŜe 
powodować, Ŝe w prasie ekonomicznej pojawi się informacja, która znacząco odbiega 
od stanu faktycznego i wypacza obraz rzeczywistej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa Z tej teŜ przyczyny, obligatoryjne informacje przekazywane przez 
spółki w wykonaniu obowiązków informacyjnych mają tak duŜe znaczenie dla 
całokształtu procesu komunikacji spółki z inwestorami.  

 

                                                 
8 ATM − Umowa na dostawę łączy światłowodowych. Raport bieŜący nr 77/2007. http://www.bankier.pl/wiadomosci/ 

print.html?article_id=1689424 (20.06.2009). 
9 HAWE: Podpisanie znaczących umów przez spółkę zaleŜną PBT Hawe. Raport bieŜący nr 109/2007. 

http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1689409 (20.06.2009). 
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Korzy ści z poprawnej komunikacji z inwestorami 
Nawet rygorystyczne obowiązki informacyjne nie gwarantują inwestorom rzetelnej 

informacji o sytuacji emitentów. Kluczem do sukcesu jest w kaŜdym przypadku 
poczucie odpowiedzialności za przekazywane informacje oraz szacunek do inwestorów. 
Właściwe relacje inwestorskie, dostęp inwestorów do rzetelnej informacji są 
fundamentem całego rynku kapitałowego. Transparentność spółek i rzetelna polityka 
informacyjna warunkują bowiem bezpieczeństwo obrotu na tym rynku. Informacje 
publikowane przez spółki są w zasadzie podstawowym źródłem, w oparciu o które 
inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne.  

NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe „polityka informacyjna staje się niezwykle istotnym 
elementem procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa (zarządzania przez 
wartość). Sprawność rynku kapitałowego jest uwarunkowana dostępnością i jakością 
informacji o spółce, a otwartość informacyjna determinuje szybszy przepływ kapitału. 
Wraz z usprawnieniem procesów informacyjnych następuje wzrost efektywności rynku 
kapitałowego przekładający się na szybszą i dokładniejszą weryfikację podejmowanych 
przez zarządy decyzji, a takŜe sprawniejsze reagowanie przedsiębiorstwa na zmiany 
oczekiwań inwestorów”10. 

Właściwie kształtowana polityka informacyjna będąca elementem działań 
określanych mianem relacji inwestorskich ma wiele korzyści, m.in.11: 

– obniŜenie kosztu pozyskania kapitału – im wyŜsza jakość relacji inwestorskich 
i stopień otwartości informacyjnej, tym mniejsze ryzyko angaŜowania kapitału; 
premią za mniejsze ryzyko inwestowania jest wzrost cen akcji i wartości 
rynkowej spółki, 

– bardziej efektywna alokacja kapitału – wiarygodne, adekwatne informacje 
powadzą do prawidłowych ocen perspektyw spółek i pozwalają podejmować 
efektywniejsze decyzje inwestycyjne, 

– zwiększenie płynności rynku kapitałowego − akcje spółek o niskim ryzyku 
łatwo znajdują nabywców i stanowią zachętę do inwestowania dla inwestorów 
przy kolejnych emisjach akcji, co ma przełoŜenie na obniŜenie kosztu 
pozyskania kapitału, 

– zmniejszenie zmienności kursu akcji − niepewność inwestorów spowodowana 
brakiem dostatecznej informacji o spółce jest w takim przypadku mniejsza,  
co obniŜa wraŜliwość cen na informacje z rynku; mniejsza zmienność cen akcji 
oznacza mniejsze ryzyko przekładające się na niŜszy koszt kapitału, 

– zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego – efektywna komunikacja ze 
społecznością inwestycyjną zmniejsza niepewność rynku, obniŜa zmienność 
cen akcji oraz umoŜliwia podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych; 
błędy w zakresie komunikacji w skrajnych przypadkach mogą zniechęcać 
inwestorów nie tylko do zakupu akcji konkretnej spółki, ale równieŜ do całego 
rynku kapitałowego i powodować odpływ pieniędzy z giełdy, 

– powiększenie bazy inwestorów z długofalowym planem inwestowania − stały  
i bezpośredni kontakt ze środowiskiem inwestorskim zachęca do inwestycji  
o charakterze długofalowym; spółki znane z rzetelnej polityki informacyjnej 

                                                 
10 M. Mikołajek-Gocejna: Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości. W: Value based management, 

koncepcje, narzędzia przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa 2008, s. 456-457. 
11 Ibidem, s. 459-460.  
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wobec inwestorów w razie przejściowych trudności i związanego z tym 
pogorszenia wyników finansowych nie doświadczają masowego, 
automatycznego wyprzedawania ich akcji; akcjonariat z długoterminowym 
horyzontem inwestowania pozwala zarządowi z reguły na spokojne 
realizowanie planów; 

– zwiększenie prawdopodobieństwa kolejnych emisji. 
Uzyskiwanie powyŜszych korzyści realizowane jest m.in. poprzez publikowanie 

szeregu raportów odnoszących się zarówno do przeszłości i wyników dotychczasowej 
działalności emitenta, jak równieŜ do przyszłości i perspektyw jego rozwoju.  

Zakończenie   

Podsumowując naleŜy podkreślić, Ŝe wprawdzie idea rynku NewConnect zakłada 
maksymalne uproszenie wymogów formalnych i procedur dopuszczeniowych tak, aby 
nie tworzyć małym podmiotom barier w postaci wysokich kosztów wejścia na rynek, to 
jednak uproszczenie procedur nie oznacza przyzwolenia na obniŜenie standardów 
informacyjnych. Spółki notowane na NewConnect mają aktualnie status spółek 
publicznych, tak więc winny być transparentne. Informacje przekazywane przez 
emitentów z ASO muszą być precyzyjne i kompletne tak, aby zapewnić inwestorom 
moŜliwość oceny sytuacji ekonomicznej i perspektyw rozwoju firmy. NaleŜy takŜe 
zaznaczyć, iŜ rzetelna polityka informacyjna niesie ze sobą szereg korzyści, do których 
zalicza się moŜliwość uzyskania wyŜszej wyceny walorów spółki, z uwagi na 
ograniczenie ryzyka wynikającego z braku informacji o emitencie oraz zwiększenie 
płynności akcji. W efekcie zapewnia to transparentnym emitentom łatwiejszy dostęp do 
kapitału pozyskiwanego przy nowych emisjach akcji.  

THE ESSENCE AND OBJECTIVES OF INFORMATIONAL 

POLICY OF COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT 

Summary  

One of the cores of the capital market is efficient and reliable communication of company 
with investors, which supports partnership. It is of particular importance in Alternative 
Investment Market called NewConnect, in which small companies, with limited information 
responsibilities and limited marketing budgets must seek the confidence of investors. One  
of the main ways to gain that trust of market is a reliable information policy, which by reducing 
the risk arising from lack of information increases the liquidity of shares, and as such is higher 
valuation of company. As a result, transparent issuers ensure buyers for newly issued shares,  
so they have easier access to capital. 
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WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH 
NARZĘDZI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
W literaturze moŜna znaleźć wiele opisów skuteczności i efektywności narzędzi komunikacji 

marketingowej. Autorka odnosi jednak wraŜenie, iŜ w niektórych opracowaniach autorzy stosują 
pojęcia skuteczności i efektywności zamiennie. Wiele publikacji opisuje wskaźniki stosowane 
jedynie w mediach głównych, takich jak: TV, radio, prasa oraz kino. Kryzys gospodarczy jest 
powodem powaŜnych zmian w planowaniu mediów. Organizacje chcą stosować wyłącznie 
skuteczne instrumenty. Dlatego warto wskazać na metody, które pomagają określić stopień 
skuteczności działań stosowanych na rynku. W tej sytuacji nie moŜna zapomnieć o mediach 
uzupełniających. Artykuł prezentuje wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji 
marketingowej, takich jak: reklama, public relations, sponsoring, marketing bezpośredni, 
marketing szeptany oraz merchandising.  

Skuteczność obrazuje relację zachodzącą pomiędzy celami komunikacji 
marketingowej a uzyskanymi efektami. Mierzy stopień, w jakim działania 
komunikacyjne wpłynęły na osiągnięte rezultaty2. Badając efekty przeprowadzonej 
kampanii promocyjnej, niejednokrotnie trudno jest ustalić, które z wykorzystanych 
narzędzi komunikacji z rynkiem odegrało w niej największą rolę. Za ewentualne 
powodzenie lub niepowodzenie tych działań moŜe być równieŜ odpowiedzialny 
niezrozumiały dla odbiorców przekaz zawarty w kreacji lub teŜ zły dobór mediów3. 

Prowadząc badania skuteczności komunikacji marketingowej, konieczne jest przede 
wszystkim określenie, w jakiej mierze przekazywane informacje dotarły do odbiorców  
i przyciągnęły ich uwagę. Następnie naleŜy zbadać, czy przekaz został właściwie 
odkodowany, zapamiętany i czy wpłynął na wytworzenie stosunku emocjonalnego odbiorcy 
do produktu. Przy badaniach skuteczności moŜna takŜe dokonać analizy wpływu przekazu 
na zmiany postaw nabywców, ocenić ich lojalność wobec marek, wyobraŜenia o firmie, czy 
nastawienie do oferowanego produktu oraz moŜliwość sprawdzenia, czy komunikat 
wywołał chęć posiadania danego produktu. 

Przy badaniu skuteczności instrumentów komunikacji marketingowej, 
wykorzystujących media tradycyjne oraz Internet, naleŜy zwrócić uwagę na dwa 
elementy: jaki jest zasięg danego medium (np. stacji radiowej, stacji telewizyjnej) oraz 
do jakiej części adresatów i z jaką częstotliwością dotarł określony przekaz4. 

                                                 
1 Magdalena Brzozowska-Woś – mgr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 W.P. Nowak: Media planning. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 143-150. 
3 A. Czarnecki, R. Korsak: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2000, s. 17-28. 
4 A. Sznajder: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press Ltd., Warszawa 1993,  

s. 91. 
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Narzędziem badania skuteczności działań komunikacji marketingowej jest pomiar 
zasięgu (reach − R), stosowany przy pomiarze skuteczności oddziaływania mediów 
masowych. Najogólniej zasięg moŜna wyrazić wzorem5: 

 
gdzie: 
GC mająca kontakt z komunikatem – liczba osób z grupy docelowej, która w określonym 

czasie miała kontakt z przekazem, 
Wielkość GC − liczba osób (populacja) stanowiąca grupę docelową komunikatu. 

Wskaźnik zasięgu przekazu odpowiada na pytanie, jaki odsetek grupy docelowej 
spotkał się przynajmniej raz z przekazem w trakcie trwania kampanii informacyjnej. 
Wskaźnik ten ma tendencję rosnącą w miarę upływu czasu trwania kampanii6. Im dłuŜej 
trwa kampania, tym bardziej zwiększa się odsetek osób, które miały kontakt  
z przekazem. Tak liczony zasięg przekazu moŜna wykorzystać m.in. w reklamie  
w mediach tradycyjnych, sponsoringu, marketingu szeptanym oraz public relations 
(bada się np.: rezonans medialny, percepcję działań PR w grupach docelowych, stopień 
zmiany postaw, zachowań oraz poglądów tych grup7).  

Kolejnym miernikiem stosowanym w badaniach skuteczności komunikacji 
marketingowej jest wskaźnik penetracji lub inaczej intensywności kampanii GRP 
(gross raiting points)8: 

GRP = R x F 
gdzie: 
R – przyjęty zasięg danego komunikatu w określonym czasie, 
F – częstotliwość emisji przekazu. 

Zadaniem wskaźnika penetracji jest określenie całkowitej liczby kontaktów  
z przekazem w przeliczeniu na jeden procent grupy docelowej, do której dotarł przekaz.  
Im GRP jest większy, tym większe prawdopodobieństwo zetknięcia się jednostek z grupy 
docelowej z przekazem9. 

Oba wskaźniki są oparte na badaniach medialnych o wysokim stopniu dokładności 
(np. badania telemetryczne, badania słuchalności radia, czytelnictwa prasy, czy teŜ 
korzystania z serwisów internetowych), przeprowadzanych przez instytuty badawcze. 
Zaletą tego typu badań jest uniwersalność i porównywalność w czasie. 

Warto wspomnieć równieŜ o wskaźniku skuteczności komunikacji 
marketingowej r10: 

 
gdzie: 
p – udział respondentów, którzy pamiętają działania promocyjne, 
a – udział w grupie p osób, które kupiły promowany produkt, 

                                                 
5 Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 311. 
6 Ibidem, s. 311. 
7 G. Derdej: Nieładne, ale waŜne słowo ewaluacja, czyli jak mierzyć efektywność działań PR. http://www.sigma.com.pl/ 

szkolapr/pdf/2001_06_Ewaluacja_czyli_jak_zmierzyc_efektywnosc_PR_BRIEF.pdf. 
8 Wskaźniki marketingowe…op.cit., s. 340. 
9 Ibidem. 
10 Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 390-391. 
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(1-p) – udział osób niepamiętających działań promocyjnych, 
b – udział w grupie (1-p) nabywców promowanego produktu. 

Jeśli nie ma róŜnicy ilościowej między udziałami nabywców towaru lub usługi, 
czyli a=b, to r=0. Oznacza to, Ŝe działania komunikacji marketingowej są nieskuteczne. 
Jeśli wszyscy nabywcy pamiętają działania promocyjne (b=0), to wskaźnik 
skuteczności komunikacji będzie równy 1, czyli działania komunikacji marketingowej 
są bardzo skuteczne11. 

Kolejny miernik – skuteczność przekazu S − łączy w sobie zarówno wskaźnik 
penetracji GRP, jak i wskaźnik skuteczności komunikacji marketingowej r12: 

 
gdzie: 
p – wskaźnik penetracji, 
s – wskaźnik skuteczności środków przekazu, przyjęty na stałe jako 20%13. 

Wydaje się, Ŝe przyjęcie wskaźnika skuteczności przekazu takiego samego dla róŜnych 
mediów jest zbytnim uproszczeniem. Pomiar skuteczności oddziaływania róŜnych narzędzi 
komunikacji marketingowej jest uzaleŜniony m.in. od trafności określenia celów, wyboru 
idei i środków oddziaływania na grupę docelową, stopnia dostosowania wybranych idei  
i środków do charakteru promowanych towarów oraz usług, stopnia intensywności, czasu 
rozpoczęcia i trwania kampanii komunikacji marketingowej14. 

W celu określenia wyników działań PR przeprowadza się badania bezpośredniego 
efektu działań na grupy docelowe, biorąc pod uwagę: stopień, w jakim opublikowane tematy 
przyciągały uwagę grupy docelowej, aktualność i atrakcyjność tematu (przesłań kampanii), 
zrozumienie treści przekazywanych przez media, wiarygodność przekazywanych treści 
(takŜe przez pryzmat doboru mediów), stopień zapamiętania przesłań kampanii 
(wspomagany i spontaniczny), asocjacje i podobieństwa do istniejących stereotypów, 
trendów, mody itp. W badaniach odpowiedzi analizowane są pod kątem zawartych treści. 
Mogą np. polegać na zapoznaniu testowanych osób z „przesłaniami” w sytuacji 
laboratoryjnej, a następnie sprawdzić skuteczność przeprowadzając z nimi badania w formie 
wywiadu. Najczęściej stosowane metody to grupy fokusowe, pogłębione wywiady, 
wywiady z ekspertami15. 

Oprócz wiedzy o tym, jak adresaci kampanii przyswoili sobie jej treści, wyniki badań 
pozwalają teŜ na lepszą segmentację odbiorców i dostosowanie przesłania do konkretnej 
grupy docelowej. Dzięki temu moŜna bardziej precyzyjnie dobrać formy PR. Kolejnym 
plusem badań jest ukazywanie ewentualnych słabych punktów kampanii i błędów 
popełnionych w komunikacji. 

Rezultaty sponsoringu mogą być rozpatrywane m.in. na płaszczyźnie przekazu 
medialnego, poprzez pomiar zasięgu nagłośnienia generowany przez sponsoring 
rejestrujący, ile razy wzmianka o firmie lub logo ukazały się w mediach. Poprzez analizę 

                                                 
11 Ibidem. 
12 R. Nowacki: Badania skuteczności reklamy metodą posttestu. W: Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania. 

Red. R. Milic-Czerniak. Difin, Warszawa 2005, s. 144. 
13 Wskaźnik skuteczności przekazu S jest wynikiem metody penetracyjnej Reeversa opierającej się na załoŜeniu,  

Ŝe jedynie co piąta osoba (20%) z grupy tych, które zetknęły się z przekazem, zapamiętały przesłanie komunikatu i akceptują 
jego treść, np. poprzez zakup towaru lub usługi. Za: R. Nowacki: op.cit. s. 144. 

14 W. Wrzosek: Badanie i kształtowanie rynku. PWE, Warszawa 1987, s. 240. 
15 G. Derdej: Prawdziwe efekty PR. http://www.sigma.com.pl/szkolapr/pdf/2001_07_Prawdziwe_efekty_PR_BRIEF.pdf /. 
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mediów uzyskuje się podstawowe dane ilościowe o obecności na antenie TV oraz w innych 
mediach. Monitorowanie środków przekazu polega na ustaleniu liczby linijek opisu działań 
sponsorskich w prasie lub liczby wzmianek o firmie w radiu, telewizji czy Internecie. 
Pozwala to na dokładną analizę przekazów medialnych odnośnie firmy sponsora i ustalenie 
wykresów zainteresowania (ogólnych i tematycznych), co ułatwia przygotowanie 
atrakcyjnych materiałów promocyjnych. Ponadto moŜna kontrolować poziom nagłośnienia 
imprezy oraz nazwy sponsora w mediach, a takŜe analizować jakość publikacji czy teŜ 
emisji (przez kogo i w jakim tonie była komentowana). Dane o liczbie i jakości 
zamieszczonych wzmianek moŜna teŜ łączyć z informacjami o zasięgu danych mediów, 
otrzymując szacunek liczby osób, do których przekaz mógł dotrzeć16.  

W przypadku marketingu szeptanego uczestników kampanii często dzieli się na  
tzw. pokolenia (generations). Pokolenie „0” jest dobierane pod kątem konkretnych cech lub 
przynaleŜności do konkretnej grupy docelowej i wyposaŜane w moŜliwość wypróbowania 
produktu, a takŜe narzędzia dzielenia się swoimi spostrzeŜeniami i opiniami zarówno 
pozytywnymi, jak i negatywnymi. Zadaniem pokolenia „0” jest wejście w interakcje  
z pokoleniem „1”. Poprzez system raportowania moŜna dowiedzieć się, do ilu interakcji 
dochodzi. Przeciętnie średnia liczba interakcji jednego uczestnika kampanii wynosi  
od pięciu do siedmiu rozmów na temat towaru lub usługi podczas 12 tygodniowej akcji.  
Na rynku tradycyjnym rzadko mierzy się zasięg powyŜej pokolenia „1”. W przypadku akcji 
marketingu wirusowego, gdzie śledzenie rozprzestrzeniania się komunikatu w Internecie 
moŜe odbywać się bez większych problemów i bez zmuszania uczestników akcji  
do raportowania, moŜna zmierzyć takŜe interakcje następnych pokoleń. W określaniu 
zasięgu kampanii marketingu szeptanego pomocne są równieŜ modele stosowane  
w epidemiologii, które pozwalają oszacować zasięg przewidywanej epidemii, a w wypadku 
kampanii informacyjnej zasięg komunikatu. Najbardziej skuteczne kampanie posiadają tzw. 
stopę reprodukcji R powyŜej jedności. Oznacza to, Ŝe kaŜdy mający kontakt z komunikatem 
przekazuje go więcej niŜ jednej osobie. Jeśli nawet R<1, to działania tego typu moŜna uznać 
za skuteczne17.  

D. Watts i J. Peretti opracowali wzór, który w duŜym przybliŜeniu pozwala na 
oszacowanie zasięgu kampanii wirusowych, pod warunkiem duŜej liczby 
zaangaŜowanych uczestników jako pokolenie „0”18: 

 
gdzie: 
n − zasięg kampanii, 
p − prawdopodobieństwo pozytywnej reakcji na komunikat (zakupienie produktu, 

rozmowa z innymi), 
N – liczba osób zaangaŜowanych w kampanię jako pokolenie „0”, 
R – stopa reprodukcji (średnia liczba osób informowana przez jednego uczestnika 

kampanii). 

Skuteczność kampanii wirusowych moŜna zmierzyć porównując ich zasięg do 
zasięgu działań w tradycyjnych mediach (przy załoŜeniu tego samego poziomu 

                                                 
16 M. Datko: Pomiar efektywności sponsoringu. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Sponsoring kultury” 

zorganizowanej przez WyŜszą Szkołę Promocji w Warszawie. Za: http://www.sponsoring.pl/badania.php?badanie=37. 
17 J. Tkaczyk: Word-of-mouth w słuŜbie marketingu. W: Innowacje w marketingu 4.0. Red. T. Czuba, M. Reysowski,  

M. Skurczynski. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 2007, s. 476-477. 
18 D. Watts, J. Peretti: Viral marketing for the Real Word. „Harvard Business Review” 2007, nr 5, s. 22. 
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kosztów). Brak moŜliwości dzielenia się informacją powoduje, Ŝe przy tradycyjnych 
mediach osiąga się zasięg n=N. W przypadku R=0,5 i działań typu marketingu 
szeptanego osiąga się zasięg n=2N, czyli zwiększa się on dwukrotnie w porównaniu  
z zasięgiem osiąganym w mediach tradycyjnych19.  

Inną metodą pozwalającą na ocenę skuteczności kampanii marketingu szeptanego 
jest wskaźnik NPS (Net Promotor Score), opracowany przez F. Reichhelda20: 

NPS = P – D 
gdzie: 
P – procentowy udział adwokatów firmy (promotors), 
D – procentowy udział krytyków (detractors). 

Zdaniem autora, NPS jest kluczowym wskaźnikiem dla firmy planującej 
osiągnięcie wzrostu, w oparciu o poprawę kontaktów z klientem21. Ze względu  
na prostotę konstrukcji oraz łatwość zastosowania moŜe być równieŜ wykorzystywany 
do mierzenia skuteczności kampanii bazujących na komunikacji nieformalnej. 

Wskaźnik ten oblicza się na podstawie wyników badań przy uŜyciu prostego 
kwestionariusza zawierającego tylko jedno pytanie: „Jak bardzo, w skali od 0 do 10 
zarekomendowałaby/łby Pani/Pan towary i usługi danej firmy?”. Osoby zaznaczające 
odpowiedzi 0-6 określa się mianem „krytyków”. Osoby zaznaczające 7-8  
to „usatysfakcjonowani”, natomiast te zaznaczające 9-10 to „promotorzy” (adwokaci 
firmy). Wskaźnik NPS oblicza się odejmując liczbę „krytyków” od liczby 
„promotorów”. Według badań F. Reichhelda, w firmach Ameryki Północnej średnia 
wartość NPS wynosi 16%, w Europie natomiast waha się od 6% w przypadku 
przemysłu motoryzacyjnego do 48% dla branŜy telekomunikacyjnej22. 

Wykorzystanie wskaźnika NPS do oceny skuteczności podejmowanych działań  
w ramach kampanii marketingu szeptanego wymaga porównania wielkości NPS  
w grupie poddanej kampanii do grupy kontrolnej (nieuczestniczącej w kampanii). Jeśli 
wskaźnik NPS w grupie uczestniczącej w kampanii będzie większy od NPS w grupie 
kontrolnej, moŜna wówczas mówić o skuteczności podjętych działań23.  

Stosując wskaźnik NPS moŜna napotkać pewne problemy: porównanie uzyskanych 
wyników w czasie (przed kampanią i po jej zakończeniu), dobór osób do próby 
kontrolnej oraz wyeliminowanie wpływu innych czynników na uzyskane efekty  
w przypadku, gdy oprócz marketingu szeptanego stosowane były równieŜ inne 
narzędzia komunikacji marketingowej. 

Miarą skuteczności podejmowanych działań marketingu wirusowego w ramach 
kampanii marketingu szeptanego moŜe być równieŜ analiza wypowiedzi, fraz lub słów 
kluczowych, tytułów obrazów lub filmów pojawiających się w Internecie: czy są to 
wypowiedzi pozytywne czy negatywne, kto jest ich autorem (charakterystyka). Metody 
pozwalające na takie analizy, to między innymi Nielsen Buzzmetrics, Umbria, 
BrandIntel, Biz36024. 

                                                 
19 J. Tkaczyk: op.cit s. 477. 
20 F. Reichheld: The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth. Harvard Business School Publishing, 

Boston 2006, s. 18. 
21 F. Reichheld: One number you need to grow. „Harvard Business Review” 2003, nr 1/12, http://www.scribd.com. 
22 A. Deshmukh, A. Karandikar: The net promoter movement. „Brand Strategy” 2007, nr 4, s. 40-41; F. Reichheld:  

The Ultimate Question..., s. 19-20. 
23 Ibidem. 
24 J. Tkaczyk: op.cit. s. 479-480. 
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Najlepsze rezultaty osiąga się łącząc tradycyjne formy komunikacji marketingowej 
z działaniami marketingu wirusowego, gdyŜ wtedy moŜna trafić nie tylko do osób 
korzystających z Internetu i dzięki temu rozszerzyć obszar oddziaływania przekazu. 
Takie działanie powoduje równieŜ zwiększenie częstotliwości kontaktu z komunikatem, 
co wpływa na zwiększenie zauwaŜalności przekazu. 

W marketingu bezpośrednim stosuje się równieŜ precyzyjne mierniki pozwalające 
dokonać dokładnej oceny skuteczności realizowanych działań. NajwaŜniejsze z nich to: 

– wskaźnik odpowiedzi RR (response rate) obrazujący, jaki procent osób,  
do których został wysłany komunikat wyraził zainteresowanie ofertą25,  
np. osoby te odesłały kupon zwrotny lub zadzwoniły do firmy w celu 
uzyskania dodatkowych informacji, 

– wskaźnik konwersji CR  (conversion rate) pokazujący procent doręczonych 
przesyłek w stosunku do ilości złoŜonych zamówień26, informuje ile osób  
z danej grupy docelowej zachowuje się zgodnie z Ŝyczeniem firmy, czyli 
zakupiło produkt. 

Wskaźnik odpowiedzi RR pozwala na porównanie skuteczności prowadzonych 
działań w zaleŜności od zmiany róŜnych parametrów kampanii, takich jak27:  

a) rodzaj i wielkość bonusów oferowanych za szybką reakcję na ofertę firmy,  
b) dopasowanie oferty do profilu osobowościowego klientów, do których ją 

wysłano,  
c) zastosowane media (mailing, e-mailing, inserty dołączone do gazet itp.).  
Natomiast wskaźnik zamówień CR, łącznie z wskaźnikiem odpowiedzi RR, 

najczęściej słuŜy jako narzędzie porównań poszczególnych kampanii między 
oddziałami firmy. MoŜliwe jest takŜe wykorzystanie wartości tego wskaźnika do 
oceny programów marketingu bezpośredniego realizowanych w róŜnych horyzontach 
czasowych28. 

Oprócz przedstawionych powyŜej głównych wskaźników określających 
skuteczność marketingu bezpośredniego, stosuje się wskaźniki uzupełniające. NaleŜą do 
nich m.in. wskaźnik powtórnych zakupów RP (repeat business – przedstawiający 
procent nabywców, którzy zakupili inne produkty w późniejszym okresie) oraz 
wskaźnik retencji RTR  (retention rate − określający, jaka część klientów, którzy 
dokonali zakupu danego towaru lub usługi w poprzednim okresie, odnowiła swój zakup 
− mierzy skuteczność działań mających na celu doprowadzenie do powtórnych 
zakupów) 29. 

Dla poszczególnych instrumentów marketingu bezpośredniego stosuje się równieŜ 
wskaźniki takie, jak30:  

– wskaźniki bezpośredniego odzewu, przedstawiające liczbę klientów, którzy 
odpowiedzieli w określonym czasie (najczęściej jest to dziesięć minut)  
po emisji spotu reklamowego (reklama telewizyjna lub radiowa),  

– procent telefonów, które nie dotyczą kwestii merytorycznych związanych 
z ofertą firmy − telemarketing pasywny (przychodzący),  

                                                 
25 A. Szwaj: Raport: Marketing bezpośredni w natarciu. www.acxiom.pl/quick_links/okiem_eksperta/Raport_DM/. 
26 Ibidem. 
27 M. Dziekoński: Bezpośredni i idealnie mierzalny (cz. I). http://www.irb.pl/print.php?m=czytp&offset=35&h_art_id=44. 
28 Ibidem. 
29 Słownik pojęć marketingu bezpośredniego SMB. http://www.smb.pl/grInteraktywna/files_user/Slownik.pdf. 
30 M. Dziekoński: op.cit. 
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– liczba odwiedzin danej witryny internetowej – kampanie realizowane  
w Internecie. 

Zarówno ustalone mierniki, jak i częstotliwość pomiaru, przedziały dopuszczalnych 
odchyleń, metody pomiaru, składają się na system kontroli marketingu 
bezpośredniego31. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe działania z zakresu marketingu 
bezpośredniego równieŜ wymagają czasu. Odbiorcy spotykający się z ofertą nieznanej 
firmy podchodzą do niej nieufnie, co innego gdy juŜ wcześniej mieli do czynienia  
z daną firmą i są zadowoleni z dotychczasowej współpracy. W takiej sytuacji chętniej 
poddają się stosowanym działaniom. 

Skuteczność moŜna określić takŜe w działaniach z zakresu merchandisingu. 
Takim wskaźnikiem jest skuteczny kontakt z nośnikiem brutto , czyli odsetek 
klientów, którzy zwrócili uwagę np. na ekrany holograficzne, monitory LCD  
czy interaktywne podłogi umieszczone w miejscu sprzedaŜy (digital signage). Rezultaty 
badań skuteczności tego rodzaju nośników przeprowadzone w 2006 roku  
po zakończeniu programu przez Pentor na zlecenie firmy Real Time Media wykazały, 
Ŝe niemal co piąta osoba, która dostrzegła ekran, zapytała o reklamowany produkt. 
Jednocześnie autorzy badania wskazują, Ŝe dla ponad 40% wizyta w oddziale odgrywa 
kluczową rolę przy zakupie32. Digital merchandising jest jednym z najefektywniejszych 
narzędzi. Coraz waŜniejszą rolę, zwłaszcza przy sprzedaŜy produktów elektronicznych 
odgrywa teŜ układ poszczególnych elementów oraz przedstawienie produktów  
na stronach internetowych sprzedawcy (tworzenie grup produktów pasujących  
do siebie, przeniesienie wizerunku określonego stylu Ŝycia na określoną grupę 
produktów). W merchandisingu elektronicznym chodzi głównie o to, Ŝeby ułatwić 
zakupy klientom, aby szybko mogli znaleźć interesujące ich produkty, a zarazem mogli 
znaleźć na ich temat jak najwięcej informacji.  

Obserwuje się tendencje zmniejszania oddziaływania komunikatów 
przekazywanych do odbiorców za pomocą mediów tradycyjnych. Coraz większy wpływ 
na zachowania konsumentów mają przekazy trafiające do odbiorców przy uŜyciu 
reklamy w mediach uzupełniających oraz Internecie, merchandisingu i form marketingu 
szeptanego (word-of-mouth marketing). 

Jedną z najpopularniejszych miar skuteczności form reklamy w Internecie jest 
współczynnik „klikalno ści” CTR  (click through rate)33. 

 
 

Współczynnik CTR określa stosunek form reklamy „klikniętych” do całkowitej 
liczby emisji reklamy. Wskaźnik ten najczęściej mieści się w przedziale od 0 do 10%. 
Przyjmuje się, Ŝe im wyŜsza wartość tego wskaźnika, tym większa skuteczność danej 
formy reklamy. CTR jest stosowany do wszystkich form reklamy w Internecie, zarówno 
form graficznych jak i linków sponsorowanych. Zarówno reklamy graficzne, jak i słowa 
kluczowe mają swoje własne współczynniki klikalności, ściśle związane  
ze skutecznością danej grupy reklam.  

                                                 
31 R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne. PWN, Warszawa-Kraków 1996, s. 203. 
32 F. Januszewski, T. śyminkowski: Digital merchandising. „Marketing w Praktyce”, listopad 2007, s. 43. R. Janowicz,  

P. Fic: Badania i planowanie Digital Signage. http://www.pentor.pl/56362.xml?doc_id=11278. 
33 Wskaźniki marketingowe…op.cit., s. 449. 
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Na przykład, CTR słowa kluczowego jest wskaźnikiem ogólnego sukcesu danego 
słowa kluczowego oraz jego trafności dla uŜytkownika. Precyzyjnie dobrane słowo 
kluczowe, które wyświetla podobnie kierowaną reklamę, przypuszczalnie będzie miało 
wyŜszy CTR niŜ ogólne słowo kluczowe z nieokreślonym tekstem reklamy. Im ściślej 
słowa kluczowe wiąŜą się z reklamą i zakresem działalności firmy, tym większe 
prawdopodobieństwo, Ŝe uŜytkownik kliknie daną reklamę po wyszukaniu słowa 
kluczowego. Niski CTR moŜe wskazywać na słabą skuteczność reklamy graficznej lub 
słowa kluczowego, a tym samym na potrzebę optymalizacji reklamy lub danego słowa 
kluczowego. Dlatego teŜ moŜna uŜywać CTR, aby sprawdzać oraz optymalizować 
reklamy i słowa kluczowe, które wykazują niewystarczającą skuteczność.  

Współczynnik CTR powinien być stosowany w sytuacji, gdy reklamodawca chce 
zwiększyć ruch na swoich stronach, natomiast nie sprawdza się w pomiarach wpływu 
reklamy na wizerunek firmy i efekty sprzedaŜowe. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ im dana 
forma reklamy jest lepiej dostosowana do profilu grupy docelowej, tym współczynnik 
CTR jest wyŜszy, a więc reklama jest bardziej skuteczna, jednak wzrasta równieŜ koszt 
kampanii. Dlatego reklamodawcy dysponujący mniejszymi budŜetami na działania 
reklamowe w Internecie częściej wybierają moŜliwość przypadkowej emisji reklam na 
wszystkich podstronach serwisu lub w przypadkowo wybranych serwisach portalu 
internetowego. 

Kolejnym wskaźnikiem, który bada, czy serwis internetowy spełnia oczekiwania 
internautów jest wskaźnik lepkości serwisu (stickiness formula)34: 

 
gdzie: 
R (reach) – oznacza całkowity zasięg serwisu. 

Jest to waŜny wskaźnik skuteczności serwisu internetowego, który obrazuje ile 
czasu przeciętny uŜytkownik spędza na stronach serwisu. Inaczej lepkość moŜna 
zdefiniować jako zdolność do utrzymania uŜytkownika na stronach witryny 
internetowej przez jak najdłuŜszy czas, dzięki ciekawej, unikatowej zawartości, 
zaspokajającej oczekiwania internautów. Im wskaźnik jest większy (pojedynczy 
uŜytkownik spędza duŜo czasu na stronach serwisu), tym serwis jest bardziej 
atrakcyjny.  

Według tej samej formuły oblicza się wskaźnik śliskości serwisu internetowego 
(jest on przeciwieństwem wskaźnika lepkości). Im mniejsza jego wartość, tym lepiej dla 
serwisu, powinien on przybierać minimalne wartości. Odnosi się on do tych sekcji, czy 
podstron serwisu, na których uŜytkownik powinien spędzać jak najmniej czasu w celu 
zrealizowania określonej czynności (zaplanowanego zadania). Przykładem moŜe być 
sekcja FAQ, formularz składania skarg, sekcja z informacjami o reklamacjach oraz 
strony dotyczące polityki prywatności35. 

Sama istota serwisu internetowego wskazuje na to, czy powinien on cechować się 
lepkością czy śliskością. Serwisy o charakterze społecznościowym, informacyjnym 
mają za zadanie przyciągać internautów i zachęcić ich do jak najdłuŜszego spędzenia 
czasu na stronach – powinny „być lepkie”. Serwisy e-commerce powinny zapewnić 

                                                 
34 Ibidem, s. 416. 
35 Ibidem. 
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sprawne dokonanie czynności zakupu, więc powinny być „względnie śliskie”36. 
Obecnie, wśród duŜych serwisów handlowych o charakterze pośredniczącym, 
obserwuje się trend rozbudowywania ich o elementy informacyjne i społecznościowe. 
Tworzy się specjalne działy m.in. z poradami dotyczącymi produktów i opisami 
przeprowadzanych testów, tworzy się równieŜ fora dyskusyjne, na których uŜytkownicy 
produktów mogą dzielić się swoimi spostrzeŜeniami z osobami, które są zainteresowane 
zakupem tych produktów. 

Panujący kryzys gospodarczy jest powodem dokonywania przez organizacje 
oszczędności, a zarazem powaŜnych zmian w planowaniu mediów i wykorzystaniu 
narzędzi komunikacji z rynkiem. Wielu decydentów w firmach zaczyna wątpić w wagę 
działań marketingowych. Dlatego warto wskazać metody, które pomagają określić 
stopień skuteczności stosowanych działań. W tym aspekcie nie moŜna zapominać  
o istotnej roli, jaką oprócz głównych mediów pełnią równieŜ media uzupełniające oraz 
Internet.  

EFFECTIVENESS MEASURES OF CHOSEN MARKETING 
COMMUNICATION TOOLS 

Summary 

In literature there are many descriptions to be found of the effectiveness and efficiency  
of marketing communication tools. The author has an impression that some of them apply these 
effectiveness and efficiency notions interchangeably. Many publications consider the mainstream 
media only, such as TV, radio, cinema and press. The recession has been the cause of many 
changes in the media planning. Organizations want to apply effective tools only. Therefore  
it is worth presenting methods, which help to define effectiveness of actions applied on  
the market. We can not forget about the supplementary media in this situation. The paper presents 
effectiveness measures of chosen marketing communication tools such as advertising, public 
relations, sponsorship, direct marketing, word-of-mouth marketing and merchandising. 

                                                 
36 Ibidem. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Maria Danuta Głowacka, Beata Grochowiak, Piotr Pagórski1 

PROBLEMY MOTYWOWANIA PERSONELU 
PIELĘGNIARSKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ 

ANKIETOWYCH 

Streszczenie 
Rosnące wymagania społeczeństwa wobec personelu pielęgniarskiego wpływa na postawy  

i atmosferę pracy. Sprzyjają takŜe wypaleniu zawodowemu tej grupy pracujących w zakładach 
opieki zdrowotnej. Dlatego stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjenta, naleŜy umiejętnie 
motywować potencjał ludzki, ograniczając niepoŜądane zjawiska, mimo skromnych zasobów 
będących w dyspozycji ZOZ. Interesujące badanie przeprowadzono wśród pielęgniarek 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, które pozwoliło na rozpoznanie jakości 
zarządzania personelem w szpitalu.  

Wprowadzenie 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobów zarządzania personelem  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ze szczególnym uwzględnieniem 
pielęgniarek. Autorzy podjęli równieŜ próbę rozpoznania stopnia i przyczyn wypalenia 
zawodowego w tej grupie zawodowej. 

Zarządzanie potencjałem ludzkim jest niezwykłą sztuką. KaŜdy człowiek jest inny, 
ma inne doświadczenia, kwalifikacje, cechy charakteru, a takŜe wymagania oraz 
oczekiwania. NaleŜy więc stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju zawodowego 
człowieka. Aby to osiągnąć naleŜy nie tylko dbać o pozyskiwanie wartościowych 
pracowników, ale teŜ o utrzymanie ich w przedsiębiorstwie. NaleŜy zadbać o dobrą 
atmosferę w pracy, stworzyć odpowiednie warunki komunikacji pomiędzy kadrą 
kierowniczą a pracownikami, jak równieŜ zbudować zaufanie. Człowiek potrzebuje 
motywacji, by lepiej wykonywać swoją pracę. NaleŜy umiejętnie stosować zarówno 
system kar, jak i nagród. Istotna jest pomoc w podnoszeniu przez personel swoich 
kwalifikacji oraz rozwoju zawodowym. Jest to waŜna kwestia takŜe dla pielęgniarek, 
gdyŜ postęp medycyny jest nieustanny. Nie moŜna „stać w miejscu” i jednocześnie 
dobrze wykonywać swoją pracę. Coraz to nowsze leki, sprzęt, udoskonalane techniki 
wymagają ustawicznej aktualizacji wiedzy. 

Kryzys panujący w polskiej słuŜbie zdrowia, niewielkie zarobki oraz niski prestiŜ 
zawodowy nie skłaniają młodych ludzi do wyboru zawodu pielęgniarki. Coraz częściej 
podkreśla się, Ŝe niedługo moŜe zabraknąć osób wybierających ten zawód. Osoby, które 

                                                 
1 Maria Danuta Głowacka − dr hab. prof. UM, Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk  
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dokonały wyboru tej profesji, stale podnoszą swoje wykształcenie, kończą studia. Taką 
właśnie sytuację moŜna zaobserwować w szpitalu leszczyńskim. W ciągu ostatnich lat 
przybyło pielęgniarek z wykształceniem wyŜszym – rys. 1.  
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Rys. 1. Struktura wykształcenia pielęgniarek w WSZ Leszno. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Kadr WSZ Leszno. 

Znaczącą róŜnicę moŜna zaobserwować w zatrudnieniu pielęgniarek z tytułem 
licencjata. Brak ich było w 2006 roku, by w roku 2008 osiągnąć liczbę 30 osób. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe w obecnym systemie oświaty nie kształci się pielęgniarek w liceach 
medycznych i szkołach pomaturalnych. Teraz kaŜdy absolwent szkoły pielęgniarskiej 
ma minimum wykształcenie wyŜsze zawodowe. 

Problematyka motywowania piel ęgniarek w świetle 
przeprowadzonych bada ń 

Wśród 50 pielęgniarek zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  
w Lesznie przeprowadzono ankietę. Wśród ankietowanych najwięcej było osób  
w przedziale wiekowym 31-40 lat − 26 osób, co stanowi 52% badanych. Przedział 
wiekowy 41-50 lat stanowiło 11 osób, czyli 22% ankietowanych, a w przedziale wieku 
20-30 lat − 10 osób (20% badanych ). 3 osoby (6%) znajdowało się w przedziale  
od 51 do 60 lat, brak było osób powyŜej 61 roku Ŝycia. 

Spośród wszystkich zatrudnionych najwięcej, bo 16 osób miało staŜ pracy  
11-15 lat, po 9 osób miało staŜ pracy 6-10 lat oraz 21-25 lat. Natomiast 6 osób było 
ze staŜem pracy 0-5 lat oraz 16-20 lat. Najmniej, bo 4 osoby pracowały w zawodzie 
powyŜej 25 lat. Respondenci zajmowali róŜne stanowiska słuŜbowe. 6 z nich było 
pielęgniarkami oddziałowymi, na stanowisku starszej pielęgniarki/pielęgniarza 
pracowało 26 osób, zaś 20 osób zatrudnionych było jako pielęgniarka/pielęgniarz 
pracujący na odcinku.  
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Wykształcenie badanych osób było równieŜ zróŜnicowane. Miały na to wpływ 
m.in. nowe zasady kształcenia pielęgniarek w Polsce. W latach 90. zamknięto licea 
medyczne, następnie szkoły policealne. Aktualny, europejski system kształcenia 
pielęgniarek jest dwustopniowy. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości moŜna podjąć 
licencjackie studia I stopnia, następnie moŜna kontynuować naukę na studiach drugiego 
stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa. Obecnie istnieje 
moŜliwość uzupełnienia wykształcenia na tzw. studiach pomostowych, na których 
równieŜ istnieje II stopniowy system kształcenia. Czas trwania studiów pomostowych 
uzaleŜniony jest od wcześniej ukończonej szkoły pielęgniarskiej i wynika z Ustawy  
o Zawodzie Pielęgniarki i PołoŜnej z dnia 5 lipca 1996 roku. Wśród ankietowanych 
osób 29 posiadało wykształcenie średnie z maturą, 13 miało tytuł licencjata 
pielęgniarstwa, a 4 osoby uzyskały tytuł magistra pielęgniarstwa – rys. 2. 4 osoby 
posiadały wykształcenie wyŜsze niezwiązane z wykonywanym zawodem, jedna z nich 
miała wykształcenie wyŜsze pedagogiczne, zaś trzy − wyŜsze ekonomiczne.  
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Rys. 2. Wykształcenie badanych pielęgniarek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość osób objętych badaniem zamierza w przyszłości podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe. 44 osoby wyraziły chęć dalszego kształcenia. 7 osób 
umotywowało ten wybór osiągnięciem własnej satysfakcji, 4 osoby wiązały to  
z większymi zarobkami, 4 stwierdziły, Ŝe jest to konieczne, niezbędne dla właściwego 
wykonywania pracy. Inne przyczyny dalszego kształcenia to: „nie zamierzam stać  
w miejscu” oraz „chcę dostosować kwalifikacje do wymogów europejskich”.  

Sześć pielęgniarek nie zamierza jednak dalej uczyć się. Motywuje to: „brakiem 
funduszy”, „brakiem przełoŜenia finansowego” oraz „zbyt długim staŜem pracy”. 
Największym zainteresowaniem badanych cieszy się podniesienie kwalifikacji poprzez 
ukończenie studiów. Zadeklarowały tak 24 osoby. Specjalizację zamierza rozpocząć  
16 osób, natomiast kurs specjalistyczny dziewięć. Studiami podyplomowymi 
zainteresowane są 2 osoby, a jedna chciałaby uczestniczyć w szkoleniu. Część osób 
zamierza skorzystać z kilku moŜliwości dokształcania.  
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Większość respondentów, bo 40 pracuje w systemie zmianowym. Stanowi to 80% 
wszystkich badanych. 20% (10 osób) pracuje tylko na jedną, dzienną zmianę. 
Satysfakcję z wykonywanej pracy odczuwają 43 osoby (86%). Na brak satysfakcji  
z wykonywanych czynności zawodowych wskazało 7 osób (14%).  

Zapytano takŜe respondentów, czy uwaŜają wynagrodzenie za wykonaną pracę  
za wystarczające. Tylko trzy osoby (6%) były zadowolone z otrzymywanego 
wynagrodzenia. Zdecydowana większość − 47 osób (94%) uwaŜało, iŜ zarobki są zbyt 
niskie za pracę, którą wykonują. 48 osób uznało, Ŝe wysokość zarobków ma wpływ na 
motywację do lepszej pracy. Najczęstsze uzasadnienia tej wypowiedzi to: 

– „im wyŜsze wynagrodzenie, tym wyŜsza motywacja do pracy”, 
– „pozwala zaspokoić potrzeby bytowe”, 
– „dowartościowuje wysiłek, mobilizuje do większego”, 
– „odzwierciedla trudności naszej pracy”. 
Poproszono takŜe respondentów, by określili, jakie czynniki powinny mieć wpływ 

na wynagrodzenie – tabela 1. Wymieniono takie czynniki, jak: wykształcenie, staŜ 
pracy, zajmowane stanowisko, wkład w podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
(np. udział w kursach, szkoleniach ponadobowiązkowych, konferencjach itd.), 
posiadanie specjalizacji pielęgniarskiej. Czynnik najbardziej waŜny miał otrzymać mógł 
uzyskać 3 punkty, zaś najmniej waŜny 1 punkt. Zdaniem respondentów najwaŜniejszym 
czynnikiem przy ustalaniu wysokości pensji powinno być wykształcenie oraz 
podnoszenie swoich kwalifikacji. W dalszej kolejności powinien to być staŜ pracy  
i posiadanie specjalizacji pielęgniarskiej. 

Tabela 1. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia 

  najwaŜniejszy (3) średnio waŜny (2)  najmniej waŜny (1) Suma 

Wykształcenie 17 8 12 37 
StaŜ pracy 9 17 7 33 
Zajmowane stanowisko 5 5 19 29 
Wkład w podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 

10 8 2 20 

Posiadanie specjalizacji 
pielęgniarskiej 

8 8 3 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W dalszej części ankiety zastawiano się, jakie elementy wynagrodzenia działają 
najbardziej motywująco. Respondenci mieli do wyboru cztery warianty:  

– premia uznaniowa, 
– nagroda pienięŜna, 
– dodatkowy urlop, 
– moŜliwość awansu. 
48% respondentów wskazało, Ŝe najbardziej motywująca jest dla nich nagroda 

pienięŜna. 34% wolałoby premię uznaniową, zaś 10% osób preferowało moŜliwość 
awansu, a 8% dodatkowy urlop. Niestety, Ŝaden z tych sposobów motywowania nie jest 
stosowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. Od kilku lat brak jest 
dodatkowego wynagrodzenia tzw. trzynastych pensji, brak teŜ jest premii uznaniowych 
oraz innych nagród pienięŜnych. MoŜliwość uzyskania awansu jest równieŜ trudną 
sprawą. W kwestionariuszu ujęto zatem pytanie, czy wszyscy mają równe szanse na 
awans. Jedna osoba nie miała zdania na ten temat. Zaledwie 12 osób stwierdziło, Ŝe 



Problemy motywowania personelu… 

 

33 

szanse są równe dla wszystkich, choć nie uzasadniła tej odpowiedzi. 37 osób 
odpowiedziało, Ŝe szanse na awans w firmie są nierówne. Najczęściej ten fakt 
tłumaczyło stwierdzeniem, Ŝe „w osiągnięciu awansu liczą się znajomości”, jak równieŜ 
„dyrekcja nie bierze pod uwagę zaangaŜowania pracownika, ani jego szkoleń 
zawodowych”, „awansują koleŜanki, które nie mają ukończonych studiów, kursów, 
specjalizacji, ale są przemiłe dla swoich przełoŜonych”, „nie wszystkie osoby nadają się 
do tego, by być kierownikami”. W przypadku odpowiedzi oddziałowych − osób, które 
juŜ awansowały zdania na temat moŜliwości awansu były podzielone po równo (po trzy 
odpowiedzi). Interesujący jest fakt, Ŝe spośród badanych oddziałowych jedna z nich ma 
tytuł magistra, jedna licencjata a cztery posiadają wykształcenie średnie. Wszystkie  
z tych osób chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. 

W badaniu zastanawiano się równieŜ, jakimi cechami osobowości charakteryzuje 
się ich przełoŜony – rys. 3. Największa grupa osób uznała, Ŝe jest dobrym 
organizatorem, 21% ceni profesjonalizm, zaś najmniej (4%) stwierdziło, Ŝe przełoŜony 
zajmuje się organizacją szkoleń wewnątrzzakładowych.  

dobry organizator
35%

profesjonalista
21%

dba o dobrą atmosferę w pracy
15%

motywuje do pracy
8%

sprawiedliwie ocenia pracę
7%

organizuje szkolenia 
wewnątrzoddziałowe

4%

inne
10%

 
Rys. 3. Cechy charakteryzujące przełoŜonego pielęgniarek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Nieodzownym elementem zarządzania jest ocenianie pracowników. 
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie nie ma jasno określonych zasad 
oceniania pracowników – rys. 4.  

pielęgniarka oddziałowa
47%

współpracownicy
28%

pacjenci
15%

ordynator
7%

przełoŜona pielęgniarek
3%

 
Rys. 4. Osoby, które powinny dokonywać oceny pracy pielęgniarek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Pielęgniarki pracujące w szpitalu uznały, Ŝe oceny ich pracy powinna przede 
wszystkim dokonywać pielęgniarka oddziałowa. Wiele osób sądzi, Ŝe wpływ na 
ocenianie powinni mieć współpracownicy. 15% pielęgniarek stwierdziło,  
Ŝe najwaŜniejsza jest ocena pacjenta. Najmniej osób uwaŜa, Ŝe wyraŜać opinię na temat 
ich pracy powinni przełoŜona pielęgniarek i ordynator. 

Praca z ludźmi chorymi, cierpiącymi, często bezradnymi i na krańcu Ŝycia wymaga 
od pielęgniarek specyficznego podejścia do Ŝycia i cech charakteru. Szczególnie waŜna 
jest duŜa odporność psychiczna. Niestety, brak jest pomocy psychologicznej dla tej 
grupy zawodowej. Nie przysługują równieŜ bezpłatne urlopy na podratowanie zdrowia. 
Często więc u pielęgniarek moŜna spotkać objawy wypalenia zawodowego – tabela 2. 
Ankietowane najczęściej wymieniały takie objawy fizyczne wypalenia zawodowego 
jak: wyczerpanie w pracy oraz fizyczne zmęczenie, bóle głowy, osłabienie koncentracji 
(co w przypadku, gdy pielęgniarki odpowiadają za cudze Ŝycie, nie powinno mieć  
w ogóle miejsca) oraz wzrost podatności na infekcje. Sporadycznie występuje sięganie 
po róŜnego rodzaju uŜywki. Pojawiają się równieŜ objawy niestrawności oraz trudności 
z zasypianiem.  

Tabela 2. Objawy fizyczne i psychiczne syndromu wypalenia zawodowego wśród badanych pielęgniarek 

Wyszczególnienie Liczba wskazań 

Objawy fizyczne 
bóle głowy 19 
niestrawność 1 
zwiększona podatność na infekcje 10 
bezsenność 1 
osłabienie koncentracji 13 
naduŜywanie alkoholu, papierosów 5 
wyczerpanie w pracy i fizyczne zmęczenie 29 

Objawy psychiczne 
zwiększona obojętność wobec ludzi 10 
traktowanie pacjentów jak przedmioty 5 
brak satysfakcji z wykonywanej pracy 18 
poczucie niskiej wartości 8 
zmniejszenie zainteresowania pracą 8 
uchylanie się od obowiązków 1 
poczucie winy, niepowodzenia 4 
uczucie osamotnienia 4 
niezdolność do relaksu w wolnym czasie  14 
przenoszenie niepowodzeń na grunt rodzinny 11 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najczęściej zaś występujące syndromy psychiczne wypalenia zawodowego to brak 
satysfakcji z wykonywanej pracy, nieumiejętność relaksowania się w wolnym czasie, 
częste „przenoszenie” niepowodzeń z pracy na grunt osobisty, zmniejszone poczucie 
własnej wartości oraz mniejsze zainteresowanie pracą. Zdarza się, Ŝe wyczerpanie 
psychiczne pielęgniarek przenosi się na jakość obsługi pacjenta. Objawia się to 
zwiększoną obojętnością wobec chorych, a takŜe (choć zdecydowanie rzadziej) 
przedmiotowym traktowaniem pacjentów.  

Atmosfera, jaka panuje w pracy w duŜej mierze zaleŜy od samych pracowników. 
Niejednokrotnie traktuje się współpracowników, tak jak jest się samemu traktowanym. 
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Gdy do pacjentów podchodzi się z empatią, sumiennie wykonując obowiązki, pacjenci 
odwzajemniają się zaufaniem. Zdarza się jednak, Ŝe sytuacje konfliktowe występują  
w pracy niezaleŜnie od pracowników – rys. 5.   

rzadko
56%

często
32%

bardo często
12%

nigdy
0%

 
Rys. 5. Częstość występowania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość ankietowanych (56%) stwierdziło, Ŝe sytuacje konfliktowe w ich 
miejscu pracy występują rzadko. Jest to pozytywne. 32% jednak wskazało, Ŝe sytuacje 
te są częste, a 12% uznało, Ŝe bardzo częste. śaden z respondentów nie podał, Ŝe 
sytuacja konfliktowa nie wystąpiła w ich pracy w ogóle 

Zakończenie 
Analiza przeprowadzonych badań ukazuje wybrane elementy motywowania 

personelem, szczególnie pielęgniarek, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Lesznie. Większość ankietowanych pracuje w systemie zmianowym. Dla większości 
respondentów wykonywana praca daje satysfakcję, choć jednocześnie duŜa liczba osób 
wymienia brak satysfakcji z wykonywanej pracy jako jeden z syndromów wypalenia 
zawodowego.  

Coraz więcej jest pielęgniarek z wykształceniem wyŜszym. Zamierzają równieŜ 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Największym zainteresowaniem wśród 
personelu pielęgniarskiego cieszą się studia medyczne. Część osób zamierza ukończyć 
specjalizację. Ponad 84% respondentów uwaŜa za niewystarczające organizowanie 
szkoleń wewnątrzzakładowych. Wiele z nich sądzi, Ŝe w firmie trudno jest uzyskać 
awans.  

Niewiele spośród ankietowanych (6%) jest zadowolonych z otrzymywanego 
wynagrodzenia za pracę. NajwaŜniejszymi czynnikami decydującym o wynagrodzeniu 
powinny być zdaniem respondentów: wykształcenie, staŜ pracy oraz zajmowane 
stanowisko. Ponad połowa z badanych podkreśliło, Ŝe istotnym elementem 
dodatkowego wynagrodzenia, działającym najbardziej motywująco jest nagroda 
pienięŜna. W omawianym zakładzie nie istnieje jednak system motywacyjny, 
polegający na dodatkowej gratyfikacji pienięŜnej.  

Cechy, które ankietowani najbardziej cenią w swych przełoŜonych to: umiejętność 
organizowania oraz profesjonalizm. W leszczyńskim szpitalu brak jest jasnej oceny 
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pracowniczej. Badane pielęgniarki uwaŜają, Ŝe oceny ich pracy powinny dokonywać 
pielęgniarki oddziałowe, a takŜe w mniejszym stopniu, współpracownicy.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe większość ankietowanych pielęgniarek 
znajduje u siebie symptomy wypalenia zawodowego, które kojarzy z niesprawnością 
systemu zarządzania personelem, szczególnie brakiem skutecznego motywowania 
(głównie ekonomicznego). Pielęgniarki zdają sobie jednocześnie sprawę, Ŝe proces 
wypalenia zawodowego szczególnie negatywnie wpływa na jakość obsługi pacjenta. 

THE PROBLEMS OF MOTIVATING MEDICAL STAFF  
ON THE BASICS OF SURVEY RESEARCH 

Summary 

The rising society demands towards medical staff have an influence on attitudes and 
atmosphere in the workplace. Moreover it causes occupational burnout of medical staff in medical 
establishments. As the good of a patient should always come first, the human potential should  
be properly motivated, restricting the negative phenomena, in spite of limited resources  
at the disposal of a clinic. An interesting research was conducted in Leszno Province Hospital 
(Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie). It allows recognizing the quality of medical staff 
management in the hospital. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Grzegorz Hajduk1 

SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH FORM KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ W DETERMINOWANIU DECYZJI 

NABYWCZYCH – WYNIKI BADAŃ 

Streszczenie 
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia niektórych czynników mogących 

warunkować decyzje zakupowe nabywców, dotyczące dóbr wygodnego zakupu oraz dóbr 
wybieralnych. Przedstawiono równieŜ opinie konsumentów na temat roli popularnych działań 
promocyjnych (reklamy, publicity, promocji sprzedaŜy, konkursów dla klientów). Mimo, iŜ nie 
odzwierciedlają one z pewnością rzeczywistej skuteczności ich zastosowania, pozwalają na 
poznanie sposobów postrzegania promocyjnych działań przedsiębiorstwa.  

Wprowadzenie 
Proces podejmowania decyzji nabywczej (proces kupowania) składa się z kilku 

etapów. W literaturze przedmiotu moŜna spotkać róŜne ujęcia tego zagadnienia. 
NiezaleŜnie jednak od liczby wymienianych etapów, postępowanie nabywcy 
ukazywane jest jako proces rozpoczynający się w momencie uświadomienia potrzeby,  
a kończący gromadzeniem wraŜeń z dokonanego zakupu i uŜytkowania produktu2. 
Podobnie jak kaŜdy inny model zachowania człowieka, proces kupowania stanowi 
pewne uproszczenie i abstrakcję. Pozwala on jednak badającemu zachowania 
nabywcze, wyizolować pewne czynniki o charakterze społecznym, psychologicznym  
i ekonomicznym, wpływające na dokonywane wybory, bez nadmiernej komplikacji 
tego zjawiska3. Obserwacja i porównywanie procesów zakupu umoŜliwiają równieŜ ich 
klasyfikację. Kryteriami podziału mogą być tutaj: stopień zaangaŜowania nabywcy  
w zakup, charakter i pilność zaspokajanej potrzeby, kategoria nabywanego dobra itp.  

Liczna grupa bodźców determinujących decyzje nabywcze moŜe być w pewnym 
zakresie kontrolowana przez przedsiębiorstwo oferujące na rynku swoje produkty, a ich 
odpowiedni dobór i zastosowanie wpływa na zachowania rynkowe nabywców4. 
Szczególną rolę moŜna przypisać komunikacji marketingowej oraz instrumentom  
i działaniom, za pośrednictwem których jest ona realizowana. Jeszcze przed 
pojawieniem się potrzeby, nabywcy mają zwykle świadomość istnienia pewnych 

                                                           
1 Grzegorz Hajduk – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 Najpopularniejszy jest model uwzględniający pięć elementów procesu podejmowania decyzji nabywczej: powstanie  

i uświadomienie potrzeby, poszukiwanie moŜliwości zaspokojenia potrzeby, ocena porównawcza tych moŜliwości, decyzja 
zakupu, odczucia pozakupowe. Za: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. 
PWE, Warszawa 2002, s. 289; Podstawy marketing. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2000, s. 79;  
R.L. Sandhusen: Marketing. Barron's Educational Series, New York 1987, s. 149. 

3 G.R. Foxall, R. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedŜera marketing. PWN, Warszawa 1998, s. 41. 
4 G. Hajduk: Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – wyniki badań. „Handel Wewnętrzny” 

2006, numer specjalny 10, s. 184-185. 
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produktów czy marek, kształtowaną m.in. poprzez reklamę, wywoływany rozgłos 
(publicity) czy działania public relations. Upowszechniana za pomocą róŜnorodnych 
komunikatów wiedza o firmach i ich ofertach przyspiesza i ułatwia rozpoznanie 
dostępnych na rynku moŜliwości zaspokojenia potrzeby, miejsc zakupu czy 
świadczenia usługi. Kluczowe są równieŜ doświadczenia nabywców i ich indywidualne 
preferencje, dotyczące na przykład miejsc dokonywania zakupu, metody obsługi, 
realizacji płatności itp., ale i one podlegają w pewnym stopniu kontrolowanemu 
kształtowaniu.  

Nabywcy dokonując wyboru wykorzystują informacje ze źródeł wewnętrznych 
(mająca istotne ograniczenia ludzka pamięć) i zewnętrznych, do których moŜna zaliczyć 
zarówno nośniki i środki przekazu promocyjnego, w tym przede wszystkim reklamy, 
jak i sprzedawców, konsultantów, specjalistów/ekspertów, innych uŜytkowników 
produktu, wśród których największy wpływ mają zwykle rodzina i znajomi. NaleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝe informacja o charakterze zewnętrznym jest przekazywana w coraz 
szerszym zakresie za pośrednictwem stron internetowych producentów i dystrybutorów, 
forów internetowych czy grup dyskusyjnych, gdzie uwagami dzielą się uŜytkownicy 
Internetu. Rosnące znaczenie mają równieŜ publikowane w róŜnej formie raporty i testy 
konsumenckie oraz eksperckie. 

W trakcie porównywania przez konsumenta zidentyfikowanych wcześniej ofert, 
duŜy wpływ ma wyobraŜenie ukształtowane wcześniej przez reklamę i inne formy 
masowej komunikacji marketingowej. NajwaŜniejsze jednak stają się osobiste 
doświadczenia i preferencje, opinie znajomych itp. Na tym etapie wytwórcy  
i sprzedawcy uruchamiają więc działania z zakresu promocji osobistej oraz promocji 
sprzedaŜy. Nabywcy zostają poddani dodatkowym i nadzwyczajnym wzmocnieniom, 
mogącym zmienić ich dotychczasowe preferencje. SłuŜą temu rozmaite techniki 
handlowe i promocyjne, pozwalające zyskać panowanie nad zachowaniem konsumenta 
za pomocą materialnych i psychologicznych bodźców. O uwagę nabywcy walczy 
równieŜ sam produkt, „wyposaŜony” w opakowanie oraz odpowiednio wyeksponowany 
na półce.  

Podjęcie decyzji nabywczej jest wyrazem skuteczności podjętych działań 
promocyjnych. Zakup produktu nie stanowi jednak finalnego etapu procesu kupowania. 
W warunkach nasilonej konkurencji, skuteczny przebieg procesu decyzyjnego 
zakończony nabyciem dobra z oferty firmy, nie jest bowiem jedynym i ostatecznym 
celem prowadzonych działań marketingowych. DuŜo większą wartość stanowi 
zbudowanie trwałego w czasie, pozytywnego odczucia po zakupie, zwiększającego 
prawdopodobieństwo powtórzenia decyzji zakupowej w przyszłości. 

Wybrane pozacenowe uwarunkowania decyzji zakupu 
materialnych dóbr konsumpcyjnych  

Ze względu na duŜą liczbę determinant, które mogą wpływać na decyzje 
konsumentów, nie jest moŜliwe kontrolowanie w pełni procesu, jakim jest 
podejmowanie przez nich decyzji o zakupie. Na skuteczność działań rynkowych 
wpływa jednak w znacznym stopniu umiejętność ingerencji w ten proces. W tym celu 
konieczne jest m.in. odpowiednie dobranie i zintegrowanie działań z zakresu 
komunikacji marketingowej. Planowanie przedsięwzięć komunikacyjnych oparte jest  
z kolei przede wszystkim na właściwej diagnozie zachowań i postaw nabywców.  
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ZłoŜoność procesu podejmowania decyzji zakupowej najbardziej zaleŜy  
od charakteru potrzeby, jaką ma zaspokoić dane dobro. Stanowi ona jedną z podstaw do 
podziału produktów na dobra częstego, okresowego oraz epizodycznego zakupu. 
Produkty wygodnego (częstego) zakupu, jak wynika z ich nazwy oraz definicji, 
kupowane są często, mają relatywnie niską cenę i są dla nabywców łatwo dostępne. Ich 
zakup nie wymaga dłuŜszego planowania, konsumenci nie wkładają weń większego 
wysiłku. Poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie tego typu 
produktów przebiegają szybko, niektóre mogą być wręcz pominięte (np. ocena 
alternatyw wyboru przy decyzjach nawykowych). Zrutynizowanie decyzji dotyczących 
zakupu sprawia, Ŝe liczba czynników mających istotny wpływ na ostateczną decyzję 
nabywcy jest mniejsza niŜ w przypadku innych dóbr.  

Produkty wybieralne (okresowego zakupu) są nabywane znacznie rzadziej. 
Nabywcy silniej angaŜują się w zakup, a proces podejmowania decyzji uwarunkowany 
jest wieloma czynnikami, nie tylko o charakterze ekonomicznym. Konsumenci 
porównują ze sobą róŜne marki pod kątem ich relatywnej przydatności, jakości, ceny  
i zgodności z wymaganiami estetycznymi, a następnie dokonują wyboru.  

W celu ustalenia hierarchii waŜności determinant decyzji nabywczych 
przeprowadzono badanie5. Ankietowanych poproszono o ocenę znaczenia niektórych 
(celowo dobranych) uwarunkowań. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wśród analizowanych 
determinant decyzji nabywczych nie uwzględniono wielu istotnych zmiennych, w tym 
waŜnego czynnika, jakim jest cena produktu. Ze względu na zastosowanie uogólnienia, 
polegającego na podziale produktów na dwie kategorie: „częstego zakupu”  
i „okresowego zakupu”, cena byłaby bowiem zmienną trudną do jednoznacznej 
interpretacji. Respondenci mieli do dyspozycji sześciostopniową skalę porządkową  
(od 0 – nie ma Ŝadnego znaczenia do 5 – ma bardzo duŜe znaczenie). Na rys. 1 
przedstawiono średnie ocen poszczególnych determinant, z uwzględnieniem decyzji 
dotyczących nabycia produktów częstego i okresowego zakupu.  

W opinii respondentów, największe znaczenie przy zakupie produktów z grupy 
wybieralnych miały takie czynniki, jak: gwarancja i opieka serwisowa (średnia ocen 
4,6), doświadczenie wynikające z uŜytkowania tego produktu (3,8) oraz atut w postaci 
opakowania zawierającego czytelną informację o produkcie (3,8). Pozostałe zmienne  
o duŜym znaczeniu dla nabywców to: pochodzenie produktu (kraj), doświadczenie 
wynikające z uŜytkowania innych produktów tego samego producenta, fakt posiadania 
przez niego certyfikatów i świadectw jakości dotyczących oferowanych produktów oraz 
materialne bodźce promocyjne.  

Według ankietowanych, najmniej istotnym czynnikiem (spośród 16 ocenianych), 
wpływającym na wybór towarów zarówno tych nabywanych często jak i wybieralnych, 
są pojawiające się w prasie i mediach wzmianki o produktach – efekt działań z zakresu 
publicity. Niewiele lepiej oceniona została reklama jako czynnik wyboru produktu 
(ocena nieznacznie powyŜej 2 pkt) oraz wpływ konkursów z nagrodami na dokonywane 
przez nabywców wybory. 

                                                           
5 Prezentowane wyniki badań pochodzą z wywiadu kwestionariuszowego zrealizowanego w październiku i listopadzie 

2008 r. Próbę badawczą stanowiła 350 osobowa grupa mieszkańców woj. podkarpackiego, dokonujących zakupów dóbr 
materialnych. Zastosowano metodę kwotowego doboru próby badawczej. Skład próby ustalony został proporcjonalnie do 
składu populacji mieszkańców województwa podkarpackiego, w oparciu o trzy charakterystyki kontrolne: wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania. 



Grzegorz Hajduk 40

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zarówno reklama za pośrednictwem masowych mediów, 
jak i organizowanie rozgłosu poprzez prezentowanie właściwości produktów w postaci 
opinii i wzmianek w mediach, nie wywołują bodźców bezpośrednio skłaniających do 
sięgnięcia po towar na półkę (np. promocja cenowa). Mniej lub bardziej ukryta w tego 
rodzaju komunikatach perswazja ma przybliŜyć konsumenta do decyzji zakupowej, 
niekiedy odległej w czasie, czasami przyczyniając się na przykład jedynie do 
wywołania świadomości czy pozytywnego nastawienia, które warunkują skuteczność 
kolejnych kroków na drodze do pozyskania klienta. 
 

 

 
Rys. 1. ZróŜnicowanie opinii respondentów na temat wpływu wybranych zmiennych na ich decyzje związane 

z zakupem produktów częstego i okresowego zakupu  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Większość analizowanych czynników była dla respondentów waŜniejsza  
w przypadku decyzji o zakupie produktów droŜszych, nabywanych rzadziej. Jedynie 
promocje cenowe i estetyczne aspekty opakowania według badanych silniej determinują 
decyzje zakupowe dotyczące produktów nabywanych często. WyŜsza ranga zakupów, 
wynikająca z wyŜszej ceny oraz dłuŜszego uŜytkowania produktów z grupy dóbr 
nabywanych okresowo, uzasadnia zaobserwowane róŜnice w ocenie znaczenia 
powyŜszych determinant wyboru. 

Ocena skuteczno ści wybranych działa ń promocyjnych 
Skuteczność działań promocyjnych jest zjawiskiem trudnym do oceny 

dokonywanej przez odbiorców zawartego w nich przekazu. Ich opinie na temat wpływu 
komunikatów, bodźców i róŜnych technik stosowanych w celu wywołania preferencji, 
przekonań czy decyzji zakupowych, nie zawsze wyraŜają rzeczywistą skuteczność 
podejmowanych działań komunikacyjnych. Stanowią jednak cenną informację na etapie 
projektowania strategii marketingowej czy programów komunikacji marketingowej. 

Reklama, mimo tego, Ŝe stanowi najbardziej rozpowszechnioną grupę działań  
z zakresu komunikacji marketingowej, jest przez konsumentów oceniana jako mało 
skuteczna forma przekonania do konkretnej decyzji zakupowej. Ocena jej znaczenia, 
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jako determinanty zachowań nabywczych, istotnie róŜni się w poszczególnych grupach 
wiekowych respondentów (rys. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 2. Opinie respondentów na temat znaczenia reklamy jako determinanty wyboru produktu  

z uwzględnieniem wieku badanych osób 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Respondenci najczęściej przypisywali reklamie średnie znaczenie w warunkowaniu 
ich decyzji nabywczych (ogółem około 30 pkt proc. odpowiedzi „średnie znaczenie”). 
Docenianie znaczenia reklamy jako determinanty decyzji zakupowych było wyraźnie 
wyŜsze wśród młodszych respondentów. Ponad połowa przedstawicieli najmłodszej 
badanej grupy wiekowej określiła znaczenie reklamy jako co najmniej średnie. Wraz  
ze wzrostem wieku badanych, wyŜszy był deklarowany stopień „odporności” 
ankietowanych na perswazję reklamową. Zupełny brak wpływu przekazu reklamowego 
na decyzje nabywcze, wskazała ponad jedna piąta ankietowanych powyŜej 60. roku 
Ŝycia. 

Opinie konsumentów na temat wpływu reklamy na ich zachowania, wynikają  
w znacznym stopniu z postaw wobec reklamy jako zjawiska. Niechęć większości 
odbiorców do kontaktu z masową reklamą, jak równieŜ ich przeświadczenie o braku 
uczciwości przekazu reklamowego, wpływają na zmniejszoną skuteczność 
oddziaływania tej formy komunikacji. Ze względu na niewielkie szanse na zmianę 
omawianych postaw w przyszłości, podstawowym kierunkiem działań nadawców 
powinno być poszukiwanie moŜliwości wyróŜnienia się ze swoim przekazem na tle 
wszechobecnej perswazji reklamowej, z jaką mają do czynienia konsumenci. 
Poszukiwanie nowych kanałów, form i treści przekazów jest warunkiem utrzymania lub 
zwiększenia skuteczności reklamy. 

Publicity, czy tzw. „produktowy PR”, stanowią formy działań komunikacyjnych  
o podobnych celach jak reklama produktu. Z punktu widzenia wielu producentów dóbr 
konsumpcyjnych, odgrywają one istotną rolę w przedstawieniu i pozycjonowaniu 
nowości produktowych. Badani konsumenci wypowiadali się na temat znaczenia tego, 
Ŝe dany produkt był przedstawiany w niezaleŜnych programach informacyjnych, 
artykułach prasowych itp. Ich zdaniem, ogólnie traktowany wpływ tego rodzaju 
komunikatów na decyzje zakupowe jest mały. W tym przypadku równieŜ opinie 
nabywców róŜniły się znacząco w poszczególnych grupach wiekowych (rys. 3). 
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Rys. 3. Opinie respondentów na temat znaczenia „produktowego PR” jako determinanty wyboru produktu  
z uwzględnieniem wieku badanych osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Komunikaty dotyczące produktu i jego cech, przyjmujące formę opinii wyraŜanych 
w programach informacyjnych czy artykułach prasowych, zdaniem ankietowanych 
determinują ich decyzje nabywcze w podobnie małym stopniu co komunikaty 
reklamowe. Ogółem blisko 60% ankietowanych uznało, Ŝe wpływ ten nie jest nawet 
„średni”. Wśród najstarszej badanej grupy wiekowej, blisko jedna czwarta 
respondentów nie dostrzega Ŝadnego wpływu „produktowego public relations” na ich 
decyzje o zakupie często nabywanych produktów, podczas gdy wśród osób pomiędzy 
25. a 39. rokiem Ŝycia, opinii takich pojawiło dwukrotnie mniej.  

Starsi i tym samym bardziej doświadczeni konsumenci, wykazują mniejsze 
zaufanie do informacji o produktach, które docierają do nich poprzez masowe media  
i środki przekazu. W większym stopniu bazują na własnej wiedzy wynikającej  
z autopsji. Ich postawy wynikają równieŜ z braku akceptacji dla wszechobecnej 
perswazji w masowych środkach przekazu, mającej na celu wpływanie na zachowania  
i decyzje. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe dotarcie z przekazem do przedstawicieli 
starszego pokolenia, w dalszym ciągu musi opierać się na masowych komunikatach  
w tradycyjnych mediach, chociaŜby ze względu ma mniejsze rozpowszechnienie  
i wykorzystywanie w tych grupach Internetu, telefonów komórkowych, ograniczone 
zaangaŜowanie w konkursy, „eventy marketingowe” itp. 

Racjonalizacja zachowań nabywczych, na obecnym poziomie rozwoju społeczno-
ekonomicznego Podkarpacia jak i Polski, ma swój wyraz głównie w dąŜeniu przez 
większość konsumentów do minimalizowania kosztu związanego z zaspokajaniem 
potrzeb. Okazje do tańszego nabycia produktów zarówno z grupy podstawowych jak  
i wybieralnych są waŜnymi determinantami decyzji zakupowych (tabela 1). 

Określając wpływ na decyzję zakupową akcji promocyjnych, polegających na 
obniŜeniu ceny produktu, ankietowani najczęściej określali ich znaczenie jako  
co najmniej duŜe (około 60 pkt proc. wskazań dotyczących często nabywanych 
produktów). Ocena siły tego uwarunkowania decyzji zakupowej była podobna wśród 
męŜczyzn, jak i kobiet. Stosunkowo wyŜsze znaczenie promocjom cenowym 
przypisywali przedstawiciele najstarszej badanej grupy wiekowej – powyŜej 60 lat. 
Blisko 70% z nich uwaŜa je za czynnik o co najmniej duŜym wpływie na zakup często 
nabywanych towarów. WyŜej skuteczność promocji cenowych oceniali równieŜ 
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mieszkańcy miast. Blisko 90% z nich, przypisuje im co najmniej średnie znaczenie przy 
zakupach dóbr podstawowych.  

Tabela 1. Opinie respondentów na temat roli promocji cenowych jako determinant wyboru produktu (w %) 

Odpowiedzi Ogółem 

Płeć Wiek 
Zamieszkanie 

wieś miasto męŜ-
czyźni 

kobiety 
18-24 

lat 
25-39 

lat 
40-59 

lat 
60 i 

więcej 

Produkty częstego zakupu 

nie ma znaczenia 3,1 2,4 3,8 0,0 2,1 6,0 4,8 4,9 1,2 

b. małe znaczenie 4,3 6,5 2,2 8,8 3,1 4,0 0,0 4,4 4,2 

małe znaczenie 6,9 6,0 7,7 6,6 5,2 10,0 4,8 8,2 5,4 

średnie znaczenie 25,4 25,6 25,3 30,8 28,9 20,0 21,0 25,8 25,0 

duŜe znaczenie 30,3 29,8 30,8 29,7 29,9 31,0 30,6 31,9 28,6 

b. duŜe znaczenie 30,0 29,8 30,2 24,2 30,9 29,0 38,7 24,7 35,7 

Produkty okresowego zakupu 

nie ma znaczenia 3,1 2,4 3,8 0,0 2,1 5,0 6,5 5,5 0,6 

b. małe znaczenie 4,0 5,4 2,7 5,5 2,1 5,0 3,2 4,9 3,0 

małe znaczenie 14,3 15,5 13,2 12,1 16,5 18,0 8,1 15,4 13,1 

średnie znaczenie 21,1 20,8 21,4 18,7 26,8 18,0 21,0 18,7 23,8 

duŜe znaczenie 26,0 23,8 28,0 28,6 22,7 23,0 32,3 26,4 25,6 

b. duŜe znaczenie 31,4 32,1 30,8 35,2 29,9 31,0 29,0 29,1 33,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analogiczna motywacja zachowań nabywczych dotyczy okazji, jakie stanowią 
przeceny i sezonowe wyprzedaŜe. Skuteczność takich inicjatyw respondenci ocenili 
podobnie jak znaczenie promocji cenowych (tabela 2). Najczęściej pojawiającą się 
odpowiedzią, w odniesieniu do wpływu przecen na decyzję zakupu produktu często 
nabywanego, było określenie „duŜe znaczenie” (29 pkt proc. wskazań). W przypadku 
produktów okresowo nabywanych, najwięcej było odpowiedzi „bardzo duŜe znaczenie” 
(ponad 30 pkt proc. wskazań).  

W ostatnich latach upowszechniło się w Polsce korzystanie z sezonowych 
wyprzedaŜy np. odzieŜy czy obuwia. Wśród kobiet zaobserwowano istotnie wyŜsze 
znaczenie okazji do tańszego nabycia przecenianych lub wyprzedawanych artykułów 
wybieralnych. WyŜszą skuteczność takich działań wskazywali takŜe młodsi 
respondenci. Blisko dwie trzecie respondentów pomiędzy 15. a 24. rokiem Ŝycia 
przypisuje im co najmniej duŜe znaczenie w determinowaniu zakupu produktów 
wybieralnych. Odsetek takich wskazań zmniejsza się w kolejnych grupach wiekowych 
(25-59 lat). Wyjątek stanowią przedstawiciele najstarszego pokolenia (pow. 60 lat), 
którzy w blisko dwóch trzecich uwaŜają za co najmniej duŜy wpływ wyprzedaŜy  
na zakup podstawowych dóbr konsumpcyjnych.  

WyprzedaŜe i przeceny jako bardziej skuteczne determinanty decyzji nabywczych, 
wskazywali częściej mieszkańcy miast. Ze względu na łatwiejszy dostęp do większych 
placówek handlowych, które częściej je organizują, konsumenci z miast mają większe 
moŜliwości skorzystania z pojawiających się dzięki temu okazji do tańszego nabycia 
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dóbr. Świadomość wpływu, jaki mają takie inicjatywy na decyzje nabywcze jest więc 
wyŜsza wśród przedstawicieli tej grupy konsumentów. 

Tabela 2. Opinie respondentów na temat roli przecen i wyprzedaŜy jako determinant wyboru produktu (w%) 

Odpowiedzi Ogółem 

Płeć Wiek 
Zamieszkanie 

wieś miasto męŜ-
czyźni 

kobiety 
18-24 

lat 
25-39 

lat 
40-59 

lat 
60 i 

więcej 

Produkty częstego zakupu 

nie ma znaczenia 4,3 5,4 3,3 2,2 1,0 7,0 8,1 4,9 3,6 

b. małe znaczenie 8,0 7,1 8,8 14,3 6,2 6,0 4,8 10,4 5,4 

małe znaczenie 9,4 6,5 12,1 11,0 10,3 9,0 6,5 10,4 8,3 

średnie znaczenie 25,7 28,6 23,1 25,3 29,9 29,0 14,5 24,7 26,8 

duŜe znaczenie 29,1 31,0 27,5 28,6 29,9 27,0 32,3 30,8 27,4 

b. duŜe znaczenie 23,4 21,4 25,3 18,7 22,7 22,0 33,9 18,7 28,6 

Produkty okresowego zakupu 

nie ma znaczenia 3,4 3,6 3,3 1,1 1,0 7,0 4,8 4,9 1,8 

b. małe znaczenie 4,0 6,5 1,6 4,4 3,1 3,0 6,5 5,5 2,4 

małe znaczenie 9,1 10,1 8,2 2,2 13,4 11,0 9,7 9,3 8,9 

średnie znaczenie 22,3 22,6 22,0 27,5 20,6 21,0 19,4 18,7 26,2 

duŜe znaczenie 29,7 30,4 29,1 29,7 34,0 30,0 22,6 36,8 22,0 

b. duŜe znaczenie 31,4 26,8 35,7 35,2 27,8 28,0 37,1 24,7 38,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Na tle omawianych wyŜej materialnych zachęt, jako determinant zachowań 
nabywczych, za mało skuteczny sposób przekonania do zakupu uznano konkursy  
z nagrodami. Ich zastosowanie ma na celu upowszechnienie wiedzy o produktach, 
wywołanie pozytywnych skojarzeń i w konsekwencji przyczynienie się do wzrostu 
zainteresowania produktem. Ocena wpływu konkursów na decyzje nabywców róŜniła 
się w poszczególnych grupach wiekowych respondentów (rys. 4.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rys. 4. Opinie nabywców na temat znaczenia konkursów z nagrodami jako determinant decyzji nabywczych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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W odniesieniu do decyzji o zakupie produktów częstego zakupu, około 60% 
badanych poniŜej 25 roku Ŝycia oceniło znaczenie konkursów jako mniejsze niŜ 
średnie. W kolejnych dwóch grupach wiekowych odsetek takich deklaracji zmniejszał 
się (do 45% w przypadku osób w wieku 40-59 lat). Najstarsi respondenci (powyŜej  
60 lat) podobnie jak najmłodsi, deklarują mniejsze uleganie wpływowi tego rodzaju 
inicjatyw skłaniających do zainteresowania się ofertą dóbr z grupy podstawowych. 
Podobna zaleŜność ocen skuteczności względem wieku badanych, dotyczyła sytuacji 
zakupu dóbr wybieralnych.  

Konkursy z nagrodami stały się powszechnym sposobem zwracania uwagi na 
ofertę. Ich postrzegana skuteczność stała się w związku z tym niska, a szansę na 
zwrócenie uwagi mają jedynie inicjatywy z wyraźnie widoczną moŜliwością uzyskania 
materialnych korzyści. 

Podsumowanie 
Ostateczna decyzja nabywcza wynika z wielu uwarunkowań, niekiedy odległych  

od niej samej czasowo. Osiągnięcie trwałej przewagi i poŜądanego udziału w rynku 
wymaga zintegrowania wielu działań zbliŜających nabywcę do dokonania wyboru.  

Ogólnie za czynniki w największym stopniu determinujące decyzje zakupowe, 
uznano: własne doświadczenie z uŜytkowania produktu, redukujące opory nabywców 
zapewnienia o objęciu produktu opieką gwarancyjną i serwisową, posiadanie 
opakowania z czytelną informacją o produkcie. Własne doświadczenia konsumpcyjne, 
uznawane są przez konsumentów za istotniejsze determinanty wyboru, niŜ opinie 
znajomych czy sprzedawców. Spośród dodatkowych bodźców, wywoływanych przez 
działania z zakresu komunikacji marketingowej, najskuteczniej oddziałują według 
nabywców materialne zachęty, takie jak: promocje cenowe i sezonowe obniŜki cen. 
Jako niezbyt istotny oceniono natomiast wpływ reklamy, działań publicity oraz, 
mających wywoływać zainteresowanie ofertą, konkursów dla nabywców. 

Przedstawione wyniki badań pozwalają na usystematyzowanie uwarunkowań 
zachowań charakterystycznych dla współczesnych nabywców. Wykorzystanie wiedzy  
o konsumencie, w trakcie planowania i realizacji poszczególnych etapów strategii 
marketingowej, pozwala na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia w działaniach 
rynkowych. 

THE EFFECTIVENESS OF SELECTED FORMS OF 

MARKETING COMMUNICATION IN BUYING DECISIONS 

DETERMINING – RESEARCH RESULTS 

Summary 
The paper is an attempt to evaluate the importance of some factors, which can condition 

shopping decisions of buyers, regarding convenience goods and shopping goods. There are also 
presented differential opinions of consumers onto subject of importance of some popular 
promotional efforts (advertising, publicity, sales promotion, games for customers). As they 
certainly do not reflect the real effectiveness of their occurrence, they enable recognizing  
the ways of perception of enterprise’s promotional activities.  
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WYKORZYSTANIE METODY CONJOINT  

DO BADANIA PREFERENCJI KONSUMENTÓW 

TELEFONII RUCHOMEJ 

Streszczenie  

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań preferencji klientów telefonii przenośnej przy 
wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy 
statystycznej. Artykuł prezentuje uŜyteczności cząstkowe wybranych zmiennych z podziałem na 
płeć, rodzaj operatora oraz rodzaj oferty. 

Według stanu na grudzień 20082 roku, na rynku telefonii ruchomej działa  
15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy ci w 2008 roku świadczyli 
usługi dla około 43 mln. uŜytkowników. UKE szacuje, Ŝe po uwzględnieniu 
nieuŜywanych numerów, penetracja rynku sięga około 97,5%. Wartość rynku w 2008 
roku mierzona przychodami operatorów wyniosła niemal 19 mld zł. Główny udział  
w tych przychodach mają operatorzy najdłuŜej działający na rynku (rys. 1.). 

PTK Centertel sp. z o.o.
15%

Polkomtel
16%

P4 sp. z o.o.
22%

PTC sp. z o.o.
14%

MVNO
33%

 
Rys. 1. Udziały operatorów w rynku telefonii ruchomej w 2008 roku wg. liczby uŜytkowników. 
Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku. UKE, Warszawa 2009, s. 54. 

Biorąc pod uwagę, iŜ walka cenowa nie jest korzystna dla Ŝadnego konkurenta, 
przedsiębiorcy muszą sięgnąć po metody pozacenowe. Przykładowo, mogą budować 
ofertę opartą na znajomości potrzeb i preferencji swoich obecnych oraz przyszłych 
klientów. 

                                                      
1 Marcin Hundert – dr, Katedra Metod Ilościowych. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku. UKE, Warszawa 2009, s. 53. 
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Produkty oferowane przez operatorów sieci komórkowych są oceniane przez 
kupujących pod względem wielu cech: rodzaju3 oferty, kwoty płatności, ceny za 
połączenie do rodzimej sieci, ceny za połączenie do sieci „obcych”, ceny za przesyłanie 
danych (w postaci smsa czy innej), sposobu naliczania czasu rozmowy, oferty i cen 
dotyczących aparatów telefonicznych, itp. KaŜdy produkt moŜe więc być określony 
dowolną liczbą zmiennych i ich poziomów. Kupujący dokonuje oceny łącznej produktu 
ze względu na waŜne dla niego cechy i ich poziomy.  

Bardzo uŜyteczną metodą umoŜliwiającą zbadanie preferencji konsumentów jest 
metoda addytywnego pomiaru łącznego4, czyli conjoint analysis5. W wyniku ocen 
profili dokonywanych przez konsumentów dotyczących produktu opisanego wybranymi 
zmiennymi, otrzymuje się zbiór wartości określających uŜyteczność danego produktu. 
W wyniku zastosowania złoŜonych metod ekonometrycznych ostatecznie uzyskuje się 
modele uŜyteczności, w których prawą stronę równania stanowią oceny łączne produktu 
(uŜyteczności całkowite) a lewą otrzymane w wyniku estymacji uŜyteczności cząstkowe 
odpowiadające preferencjom na poszczególne poziomy zmiennych. 

Przy zastosowaniu metody oceny pełnych profili zwykle stosuje się model 
odrębnych uŜyteczności cząstkowych ze zmiennymi sztucznymi o postaci: 

ps

n

p
psss XbbY ∑

=
+=

1
0

ˆ     (1) 

gdzie: 
b1s,b2s,...,bns – parametry równania regresji, 
bos, – wyraz wolny, 
X1,X2,...,Xn – zmienne sztuczne. 

Liczba zmiennych sztucznych powinna być mniejsza o jeden od liczby poziomów 
danego atrybutu, co oznacza, Ŝe całkowita liczba zmiennych sztucznych zaleŜy od 
liczby atrybutów ich poziomów6. Po oszacowaniu parametrów funkcji 1. otrzymuje się 
zbiór ocen parametrów zmiennych sztucznych, które wyraŜają uŜyteczność cząstkową 
danego poziomu wybranego atrybutu. Na tej podstawie moŜna obliczyć: 

a) całkowitą uŜyteczność dla i-tego wariantu (profilu) i s-tego respondenta 
według wzoru: 
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gdzie: 

j
ijl

sU  – uŜyteczność cząstkowa l-tego poziomu j-tej zmiennej i-tego profilu dla 

respondenta s (s =1,..., S ), 

                                                      
3 Obecnie w ofertach operatorów moŜna spotkać: abonament z wliczoną określoną liczbą minut, ofertę pre paid, czyli 

wykupienie z góry określonej liczby minut oraz ofertę mix, czyli połączenie oferty abonamentowej z pre paid. 
4 Polskie określenia tej metody moŜna znaleźć w pracach: A.D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 914; S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002, s. 172 ;  
M. Walesiak: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996, s. 89 ; J. Kowal: Metody statystyczne  
w badaniach sondaŜowych rynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 121, jednakŜe najczęściej stosuje się nazwę 
angielską conjoint analysis. 

5 Dokładne omówienie tej metody moŜna znaleźć w pracach: M. Walesiak, A. Bąk: Conjoint analysis w badaniach 
marketingowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000; M. Walesiak, A. Bąk: Realizacja badań 
marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows. Wyd. Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996. 

6 W literaturze wymienia się następujące metody kodowania zmiennych: zero-jedynkowe, quasi-eksperymentalne oraz 
ortogonalne. Za: J. Brzeziński: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1997, s. 370-379. 
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j
il  –  numer poziomu dla j-tej zmiennej i i-tego profilu, 

i= 1,...,n – numer profilu, 
j =1,...,m – numer zmiennej, 
bos – wyraz wolny dla respondenta s. 

b) uŜyteczność całkowitą (atrakcyjność) dla i-tego wariantu (profilu) według 
wzoru: 
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gdzie oznaczenia jak we wzorze (2). 

c) relatywną waŜność kaŜdej zmiennej − j
sW  dla respondenta s: 
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gdzie: 

jjl
sU  – uŜyteczność cząstkowa l-tego poziomu j-tej zmiennej dla respondenta s, 

l j – numer poziomu dla zmiennej Zj . 
d) średnią waŜność zmiennych - Wj na podstawie wzoru: 
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gdzie: WS
j określona wzorem (4). 

Niniejszy artykuł jest pogłębioną analizą wyników badań przeprowadzonych  
w drugim kwartale 2008 roku, a zaprezentowanych częściowo we wcześniejszych 
pracach autora7. Badaniom poddano preferencje klientów sieci komórkowych  
w odniesieniu do wybranych zmiennych, takich jak: rodzaj operatora (Orange, Era, Plus 
i Play), rodzaj płatności (abonament, karta pre paid,  mix), sposób obsługi klienta (punkt 
sprzedaŜy, internet, infolinia), sposób korzystania z sieci (rozmowa, wysyłanie 
smsów/musów). W wyniku tak dobranych zmiennych otrzymano 72 profile, których 
liczbę ograniczono do 12, dzięki czemu uzyskano 408 poprawnie wypełnionych 
formularzy. Interesująca jest wiedza, czy na preferencje ma wpływ płeć ankietowanego, 
jego obecny operator oraz rodzaj posiadanej oferty. Struktura respondentów względem 
płci przedstawiała się następująco: około 60% badanych stanowiły kobiety (rys. 2). 

PrzewaŜały osoby posiadające telefon w Orange (41,2%), następnie w Plusie 
(30,1%), Erze (20,3%) oraz w Play (8,3%) – rys. 3. Telefon w abonamencie posiadało 
około 42% ankietowanych, a na kartę około 39%, pozostali mieli telefony w miksie – 
rys. 4.  

 
 
 
 

                                                      
7 M. Hundert: Preferencje konsumentów na rynku telefonii komórkowej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. 

Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,  
s. 87. 
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kobieta
59,6%

męŜczyzna
40,4%

 
Rys. 2. Ankietowani według płci. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rys. 3. Ankietowani według operatora. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

abonament
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18,6%

 
 
Rys. 4. Ankietowani według rodzaju oferty. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ankietowani ocenili przedstawione im warianty na skali przedziałowej (1-100), 
gdzie wartości skrajne oznaczały najmniej i najbardziej atrakcyjny produkt. Z tego 
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względu do estymacji parametrów uŜyteczności cząstkowych zastosowano klasyczną 
MNK ze zmiennymi sztucznymi. NajwaŜniejszym atrybutem, którym ankietowani 
kierują się podczas wyboru sieci komórkowej okazał się operator. Najmniej zaś waŜną 
zmienną braną pod uwagę przy dokonywaniu wyboru był sposób komunikacji (rys. 5.). 

 
Rys. 5. Preferencje wobec produktu traktowanego jako łączny zbiór wybranych zmiennych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Nie stwierdzono znaczących róŜnic dotyczących waŜności tych zmiennych  
w zaleŜności od płci, operatora czy rodzaju oferty. Bez względu na wymienioną cechę 
dla wszystkich najwaŜniejszy przy dokonywaniu wyboru produktu jest operator. 
Zupełnie inaczej wyglądało porównanie preferencji dotyczących poziomów 
poszczególnych atrybutów. Na rys. 6 zaprezentowano uŜyteczności poszczególnych 
zmiennych oraz ich poziomów z podziałem na męŜczyzn i kobiety8. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w przypadku operatora dla męŜczyzn najbardziej preferowaną 
siecią jest Orange, a najmniej Era. Spośród proponowanych ofert wśród męŜczyzn 
największym zainteresowaniem cieszy się abonament. MęŜczyźni nie preferują 
natomiast zdecydowanie mixa. Spośród sposobów obsługi klienta, męŜczyźni preferują 
wyłącznie Internet. Nie lubią natomiast korzystać z infolinii. MęŜczyznom telefon słuŜy 
głównie do prowadzenia rozmów, jest to jedyna preferencja w sposobie komunikacji. 
Sms-y oraz mms-y są zdecydowanie niepreferowane. Kobiety, podobnie jak męŜczyźni, 
najbardziej preferowały sieć Orange, jednakŜe kobiety nie preferują sieci Era, ale 
jeszcze bardziej sieci Play. W odróŜnieniu od męŜczyzn kobiety wolą telefony na kartę 
lub w miksie. Abonament nie cieszy się uznaniem kobiet. Odwrotnie niŜ u męŜczyzn, 
przedstawia się takŜe podejście do obsługi klienta. O ile tu równieŜ Internet jest tym 
kanałem obsługi, który cieszy się uznaniem, to kobiety lubią takŜe kontakt z drugim 
człowiekiem. Drugim preferowanym, choć nieco mniej niŜ Internet, sposobem obsługi 
klienta jest punkt sprzedaŜy. Bardzo niepreferowana jest natomiast infolinia. Jeśli 
chodzi o sposób komunikacji, to pod tym względem kobiety mają takie same 
preferencje jak męŜczyźni. 

 
 

                                                      
8 Pominięto prezentacje waŜności zmiennych dla poszczególnych ankietowanych oraz ich średnich poziomów z powodu 

ograniczonej objętości artykułu. Skupiono się na prezentacji graficznej, która jest zdecydowanie łatwiejsza do interpretacji. 
Sposób prezentacji waŜności zmiennych został przedstawiony w: M. Hundert: op.cit., s. 87-95. 
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męŜczyźni:     kobiety: 

 

 

 

 
Rys. 6. UŜyteczności poszczególnych zmiennych w zaleŜności od płci. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy analizie preferencji w stosunku do poszczególnych atrybutów z podziałem na 
operatora, dało się zauwaŜyć, iŜ we wszystkich przypadkach konsumenci preferowali 
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obecnie posiadanego operatora, a pozostałych nie. RóŜnice pojawiały się wyłącznie  
w kolejności sieci, których nie preferują klienci poszczególnych operatorów, 
przykładowo: klienci sieci Orange najbardziej nie preferują sieci Era, natomiast klienci 
sieci Era najbardziej nie preferują sieci Play. Co ciekawe, sieć Era była najbardziej 
niepreferowaną siecią przez uŜytkowników pozostałych operatorów.  

Podobnie było w przypadku posiadanego rodzaju oferty: preferowano ten rodzaj, 
który aktualnie posiadano. Klienci, którzy mieli abonament najbardziej nie preferowali 
mixa, natomiast klienci posiadający karty pre-paid oraz ofertę mix nie preferują przede 
wszystkim abonamentu. Bez względu na operatora czy rodzaj oferty preferowano we 
wszystkich przypadkach rozmowę, zaś nie preferowano sms-ów czy mms-ów. 

Przy podziale na operatorów róŜnice w preferencjach pojawiły się natomiast  
w przypadku zmiennych: rodzaj oferty oraz sposób obsługi klienta. Na rys. 7 i 8 
przedstawiono uŜyteczności tych zmiennych oraz ich poziomów z podziałem  
na operatorów. 

Klienci sieci Orange oraz Plus preferują oferty na kartę, a następnie ofertę mix, 
przy czym dla klientów Plusa te dwie oferty są niemal tak samo uŜyteczne. Klienci sieci 
Era wolą korzystać z abonamentu, natomiast sieci Play z mix-a. UŜytkownicy Orange, 
Plus oraz Play „nie lubią” abonamentu, a sieci Era mix-a. Dzięki takiej analizie 
operatorzy uzyskują informację, która oferta ich sieci jest dla klientów najmniej 
atrakcyjna, czyli mogą podjąć działania mające na celu ustalenie przyczyn takiego stanu 
rzeczy i zbudowania nowej atrakcyjniejszej oferty. 

 
Orange 

 
Era 

 
Rys. 7. UŜyteczności poszczególnych zmiennych w zaleŜności od operatora – Orange i Era 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Plus 

 
Play 

 
Rys. 8. UŜyteczności poszczególnych zmiennych w zaleŜności od operatora – Plus i Play 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku sposobu obsługi klientów dla wszystkich operatorów najmniej 
preferowanym sposobem była infolinia. Klienci Orange, Ery i Plusa wolą internet, 
natomiast sieci Play punkty sprzedaŜy. Z tym, Ŝe o ile dla klientów Orange i Ery punkt 
sprzedaŜy był równieŜ niepreferowany, to klienci Plusa wskazywali, iŜ jest to drugi  
z preferowanych sposobów obsługi klienta. 

MoŜe to wskazywać, Ŝe operatorzy Orange, Ery powinni ściślej kontrolować jakość 
obsługi w punktach sprzedaŜy, natomiast wszyscy czterej operatorzy powinni 
przemyśleć sposób funkcjonowania infolinii, czyli tzw. telefonicznych biur obsługi 
klienta. 

W przypadku podziału na rodzaj oferty róŜnice w preferencjach pojawiły się przy 
zmiennej „operator”. Przy zmiennej „sposób obsługi klienta” posiadacze róŜnych ofert 
preferowali głównie internet, następnie mniej lub bardziej punkt sprzedaŜy, zaś nie 
preferowali infolinii. Na rys. 9 przedstawiono uŜyteczności zmiennej „operator” oraz jej 
poziomów z podziałem na rodzaj oferty. 

Osoby, które posiadały abonament wskazywały, Ŝe najbardziej preferują sieci Plus  
i Orange. Jest to o tyle ciekawe, Ŝe osoby w Plusie nie preferowały abonamentu. Jest to 
zastanawiające, czy moŜe nie wpłynęła na takie zachowanie skuteczna promocja. Osoby 
z telefonami na kartę przedpłacową preferują sieć Orange, natomiast osoby z kartami  
w miks-ie − Orange oraz Plusa. Dość słabo wypadła sieć Play, która jest najbardziej 
niepreferowana, naleŜy jednak podkreślić, iŜ osób z tej sieci było najmniej wśród 
ankietowanych. Nie moŜna tego powiedzieć jednakŜe o sieci Era, która wśród klientów 
z róŜnymi ofertami równieŜ oceniana jest jako sieć niepreferowana. 
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Rys. 8. UŜyteczności zmiennej „operator” oraz jej poziomów z podziałem na rodzaj oferty 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Operatorzy telefonii przenośnej powinni systematycznie monitorować preferencje 
klientów i dostosowywać oferty nie tylko ze względu na wiek czy podział na klientów 
indywidualnych czy biznesowych, ale takŜe ze względu na płeć i inne cechy swojej 
grupy docelowej. Umiejętność stosowania metody conjoint umoŜliwia zbudowanie 
produktu odpowiadającego potrzebom klientów. 

USE OF CONJOINT ANALYSIS IN PREFERENCES  

OF MOBILE PHONES CONSUMERS RESEARCH 

Summary  

The paper presents the results of mobile phones consumers’ preferences research with the 
use of conjoint method. This method is one of the methods of multivariate statistical analysis.  
The paper presents partial utilities of chosen variables in male, offer, and operator divisions. 
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Zdzisław Jordanek1 

PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE  

PROBLEMY KOMUNIKACJI 

Streszczenie 
W artykule omówiono psychologiczne i socjologiczne aspekty komunikacji. Przedstawiono 

komunikację w szerszym kontekście interakcji społecznej. Podkreślono z jednej strony znaczenie 
osobowości, cech psychicznych w procesie komunikacji, a z drugiej znaczenie kultury głównie 
symbolicznej. Ponadto zwrócono uwagę na przestrzeń i czas w komunikacji, a takŜe na rolę 
społeczną.  

Wprowadzenie 
Komunikacja marketingowa obejmuje wymianę informacji pomiędzy osobami, 

instytucjami, ale najczęściej rozumiana jest jako wymiana między organizacja a jej 
otoczeniem. Zachodzące zmiany uwarunkowań rynkowych spowodowały zmianę 
paradygmatu marketingu. Wraz z rozwojem marketingu relacyjnego, zwiększyła się 
partnerska współpraca, wzrosła rola kanałów przekazywania informacji, a tym samym 
systemów informacyjnych.  

Komunikacja ujmowana jest jako proces socjopsychologiczny i zazwyczaj ma 
wyznaczane granice w ramach których ten proces zachodzi. Procesem wymiany 
informacji i sposobem, w jaki ona przebiega zajmuje się równieŜ informatyka. 
Najprostszy model komunikacji składa się ze źródła informacji, przekaźnika, kanału  
i odbiorcy. Najczęściej wyróŜniane formy komunikacji to werbalna i niewerbalna, ustna 
i pisemna oraz pośrednia i bezpośrednia. 

Psychologiczne problemy komunikacji  
Komunikacja niewerbalna dostarcza informacji o stanie psychicznym nadawcy.  

Do komunikacji niewerbalnej zalicza się mowę ciała (gesty, mimikę, spojrzenie, 
pozycję ciała, kontakt wzrokowy, dystans, zapach). Wszystkie te czynniki związane są  
z ekspresją rozmówców. Ten rodzaj komunikacji słuŜy przede wszystkim do 
komunikowania uczuć, gdyŜ uczucia mogą być wyraŜane w róŜny sposób. WaŜny jest 
ton głosu, intonacja wypowiedzi, cechy języka, reakcje twarzy (uśmiech, kontakt 
wzrokowy), gestykulacja, dotyk, spojrzenie, pozycja ciała, dystans do partnera, dźwięki 
paralingwistyczne (śmiech, ziewanie, płacz westchnienie) itp. 

Wypowiedź nadawcy oddaje jego myśli, uczucia i zamiary. Z kolei odbiorca nie 
zawsze tak samo to rozumie. Ponadto trzeba pamiętać, Ŝe w komunikacji występuje 
zarówno świadome, jak i nieświadome przekazywanie informacji. Z uczuciami wiąŜą 
się oceny. W komunikacji decydujące są osobowość i postawy partnerów, a szczególnie 

                                                 
1 Zdzisław Jordanek – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
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tego, który dysponuje władzą (czasami większą), autorytetem lub siłą. WaŜną rolę 
odgrywa tu takŜe doświadczenie partnerów oraz emocjonalne postawy.  

Psychologowie (np. G. Mead) traktują proces komunikacji jak teatr, aktorów, 
którzy grają róŜne role. DuŜe znaczenie mają tu stany psychiczne i emocje, czasami 
bardzo silne (np. fetyszyzacja roli), a takŜe zdolności czy dyspozycje psychiczne.  
Z jednej strony osobowość wpływa na pełnioną rolę, a z drugiej pełnione role wpływają 
na nią. Jako przykład moŜna podać eksperyment P. Zimbardo, który podzielił studentów 
(21) na więźniów i straŜników, zaś po sześciu dniach zmuszony był przerwać 
eksperyment, gdyŜ efekty go przeraziły2.  

Tłumienie bądź udawanie uczuć związanych z pełnioną rolą prowadzi do 
zakłócenia komunikacji. Podobnie w sferze usług dyspozycyjność prowadzi do róŜnych 
emocji. Psychologowie zarejestrowali m.in. zespół zaburzeń psychosomatycznych 
nazywany syndromem „Ŝyczę miłego dnia”. Długotrwałe pełnienie określonych ról 
modyfikuje zatem osobowość. Niedostosowanie cech osobowości i umiejętności do 
pełnionych ról zawodowych w skrajnych przypadkach powoduje, Ŝe kaŜdy osiąga swój 
stopień niekompetencji (zasada Patera), awansując na stanowisko, które go przerasta. 
DuŜe znaczenie ma tu równieŜ jaźń subiektywna i odzwierciedlona.  

Kiedy się z kimś komunikujemy, odczytujemy jego gesty i w ten sposób 
uzyskujemy obraz samego siebie jako obiektu. Zatem gesty innych ludzi stają się czymś 
w rodzaju lustra, w którym widzi się własne odbicie. W pewnym sensie wszyscy są 
odbiciem w zwierciadle, a nasze zwierciadło znajduje się w gestach innych ludzi. 
Innymi słowy osoba patrzy na siebie oczami partnera i przegląda się w nich jak  
w lustrze.  

Efekt jaźni odzwierciedlonej opisuje Ch. Cooley. Inni ludzie dostarczają 
zwierciadeł, w których moŜna się przejrzeć. Są to róŜne zwierciadła, stąd teŜ róŜne role 
społeczne, które pełni (gra) człowiek. Jaźń odzwierciedlona uruchamia interesujący 
mechanizm samorealizującej się prognozy. Często wysoka samoocena przeradza się  
w zarozumialstwo, bezczelność, agresywne chamstwo, brutalność, butę, itp.  

W toku interakcji jednostka kształtuje jaźń, czyli świadomość samego siebie, 
zdolność uczynienia się przedmiotem dla własnej refleksji i oceny. Jaźń refleksyjna 
(me) według G. Meada, to zapis reakcji, sądów, oczekiwań innych ludzi. Jaźń 
spontaniczna (J) to zaś wyraz niepowtarzalnej indywidualności, kształtującej swoiste 
reakcje na naciski innych3. 

Sam mechanizm psychologiczny osobowości tworzy się w interakcjach z innymi. 
WyróŜnia się trzy etapy tego procesu: zabawa, gra oraz uogólnione wyobraŜenie reguł 
właściwego postępowania w oderwaniu od konkretnego udziału w grze. NajwaŜniejszy 
w komunikacji jest proces myślowy, w którym moŜna wyróŜnić kilka etapów: 

a) pojawienie się świadomości partnera (rozpoznanie go, wskazanie), 
b) identyfikacja partnera, 
c) definicja sytuacji, 
d) interpretacja gestów, słów, „języka ciała”, fizjonomii, czy aparycji partnera  

i rozszyfrowanie ich symbolicznej treści, 
e) postawienie się w roli innego (taking the role of the other). 

 

                                                 
2 Odkrywanie socjologii. Red. A. Korwińska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 1. 
3 P. Sztompka: Socjologia. Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 71. 
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Socjologiczne problemy komunikacji 
Komunikacja w socjologii jest elementem interakcji. Interakcja to wzajemne 

oddziaływanie jednostek i grup na siebie. Stąd kaŜde działanie społecznie zorientowane 
na innych ludzi nazywa się interakcją. W ramach tego procesu najwaŜniejsze jest 
zrozumienie działań partnera oraz jednocześnie odpowiednie reagowanie na 
podejmowane przez niego czynności. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to „teatr społeczny”, 
gdzie występują wzajemne akcje i reakcje aktorów. Dlatego teŜ kaŜda interakcja jest 
procesem wymiany społecznej, a zarazem procesem komunikacji. W tabeli 1 
przedstawiono najwaŜniejsze cechy komunikowania się. 

Tabela 1. Cechy komunikowania 

Cecha Istota 

Proces symboliczny 
Komunikowanie bazuje na znakach zastępujących rzecz, zdarzenie, 
czy proces. Znaki przybierają formę: symptomu, symbolu bądź 
rytuału. 

Proces społeczny 
Komunikowanie nie odbywa się w próŜni, lecz ma charakter 
społeczny – komunikowanie ma sens, jeśli odbywa się wspólnie, nie 
zaś indywidualne. 

Relacja wzajemna 

Komunikowanie polega na przesyłaniu przekazu od nadawcy  
do odbiorcy z tym, Ŝe ich pozycja moŜe być róŜna; równa sobie 
(relacja symetryczna) lub z uprzywilejowaniem jednej ze stron 
(relacja niesymetryczna). 

Indywidualna 
interpretacja przekazu 

Aby przekaz został poprawnie zinterpretowany (zgodnie z intencją 
nadawcy) przez odbiorcę, musi istnieć między nim i nadawcą 
zgodność w zakresie rozumienia znaczeń nadawanych konkretnym 
przekazom. 

Komunikacja 
kontekstowa 

Znaczenie przekazu w duŜym stopniu zaleŜy od kontekstu, w jakim 
został on umieszczony (ten sam przekaz usytuowany w innym 
kontekście moŜe nabrać innego znaczenia). Typy kontekstów 
komunikacji interpersonalnej to: 

− semantyczny (wszystkie akty komunikacji werbalnej  
i niewerbalnej), 

− interpersonalny (rodzaj relacji zachodzących między partnerami 
komunikacji), 

− zadaniowy (aktywność, której dotyczy komunikacja,  
np. nauczanie), 

− kulturowy (wspólnota znaczeń pozajęzykowych). 
Świadome i celowe 

działanie 
KaŜdy nadawca nadaje swojemu komunikatowi pewne znaczenie. 

Ciągłe i przemienne 
oddziaływanie 

Komunikaty werbalne i niewerbalne pozostają ze sobą w ciągłych 
relacjach. 

Źródło: M. Nowina-Konopka: Wiedza, informacja i komunikacja w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
W: Społeczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006,  
s. 107.  

Interakcja z jednej strony postrzegana jest jako wzajemne oddziaływanie 
racjonalnych przedmiotów, które dąŜą do realizacji własnych interesów, czyli do 
osiągnięcia jak największych zysków przy jak najmniejszych kosztach. Z drugiej strony 
interakcję rozpatruje się jako grę. W tym znaczeniu jest rozumiana jako komunikacja 
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partnerów4 − rys. 1. MoŜna mówić o interakcji zogniskowanej (ukierunkowanej)  
i niezogniskowanej (nieukierunkowanej).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Interakcja dwojga ludzi 
Źródło: E. Aronson: Człowiek istota społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 383. 

Rozumienie interakcji jako komunikacji występuje w trzech wariantach: 
− komunikacji symbolicznej, 
− manipulowanie wraŜeniami, 
− ukryte załoŜenia i milczące przyjmowanie procedury. 
Komunikacja przebiega za pośrednictwem gestów i języka, a więc symboli. 

Symbol to konwencjonalne, uzgodnione między partnerami skojarzenia z przedmiotami, 
czy danym stanem. W manipulowaniu wraŜeniami duŜą rolę odgrywa fasada. Fasada 
osobista jednostki to jej wiek, płeć, uroda, strój. Na fasadę składają się trzy elementy 
takie, jak: dekoracja, powierzchowność jednostki oraz jej sposób bycia.  

W procesie symbolicznym komunikowanie bazuje na znakach zastępujących rzecz, 
zdarzenie, czy proces. Znaki mogą przybierać formę: symptomu, symbolu bądź rytuału. 
Ze względu na charakter relacji między nadawcą a odbiorcą wyróŜnia się 
komunikowanie: 

− jednokierunkowe i dwukierunkowe, 
− symetryczne i niesymetryczne, 
− formalne i nieformalne, 
− obronne i podtrzymujące. 
Zaś główne typy komunikowania to: alokucja, konwersacja, konsultacja oraz 

rejestracja. KaŜda interakcja ma charakter symboliczny. Dokonuje się za pomocą 
                                                 

4 B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 54. 
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„gestów znaczących” (symboli). Zalicza się do nich formy werbalne i niewerbalne. 
Interpretacja zachowań partnera jest podstawowym elementem kaŜdej interakcji. 
Zajmuje się tym teoria interakcjonizmu symbolicznego.  

W kaŜdej komunikacji antycypuje się zachowanie partnera, a więc przewiduje się 
ewentualne reakcje partnera i jednocześnie modyfikuje się własne zachowania. Ponadto 
proces interakcji to ciągłe negocjowanie definicji sytuacji. Oprócz definiowania sytuacji 
i jej negocjowania definiuje się osobę partnera interakcji. Interakcja ma charakter 
emergentny, tzn. jest procesem, który się ciągle rozwija i nie moŜna przewidzieć jego 
zakończenia.  

W interakcjach podkreśla się przestrzeń (dystans) i czas. W bezpośrednich 
interakcjach wyróŜnia się cztery typy dystansów: 

− dystans intymny (1-1,5 stopy), 
− dystans osobisty (1,4 - 4 stóp), 
− dystans socjalny (4-12 stóp), 
− dystans publiczny (powyŜej 12 stóp, itp.). 
Na dystans przestrzenny ma wpływ kultura, a takŜe treść i charakter komunikacji. 

Oprócz dystansu duŜe znaczenie w interakcjach mają ramy przestrzenne, kształt i forma 
otoczenia. Współcześnie w Ŝyciu człowieka „kurczy się” czas i przestrzeń (m.in.  
ze względu na rozwój telefonii komórkowej). 

Podsumowanie 
W codziennym Ŝyciu człowiek uczestniczy w wielu procesach komunikacji, które 

tworzą swoistą sieć interakcji. Zdaniem G. Simmela, największe róŜnice występują 
między diadami (związek dwóch osób) a triadami (związek trzech osób). Decydujące 
znaczenie ma tu osobowość człowieka, jego uczucia, cechy psychiczne, myślenie, 
postawy. Zdaniem wielu badaczy przekaz werbalny daje tylko od 7% do 35% 
informacji z komunikacji. Stąd w marketingu nie moŜna ograniczać komunikacji 
jedynie do instrumentów promocji. Innym problemem jest teŜ związek komunikacji  
z socjotechniką.  

PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL  

PROBLEMS COMMUNICATIONS 

Summary 

The paper discusses psychological and sociological problems communications. The paper 
also presents communication in he wider context of social interaction. There are pointed out  
the roles of personality and psychic characters on the one hand and on the other hand the role  
of mainly symbolic culture. Furthermore, the paper considers time and space in communication 
and also the social role. 
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA –  

WYMIAR KULTUROWY NA RYNKACH 

MIĘDZYNARODOWYCH W EUROPIE 

Streszczenie 
Autor podjął rozwaŜania dotyczące komunikacji marketingowej w wymiarze kulturowym na 

rynkach międzynarodowych w Europie. W artykule wyjaśniono pojęcie kultury w wymiarze 
międzynarodowym, komunikacji międzynarodowej oraz przedstawiono wymiary kultury 
społeczeństw na rynku europejskim zaproponowane przez G. Hofstede,  
tj. kolektywizm/indywidualizm, męskość/kobiecość, stopień unikania niepewności, dystans 
władzy, orientacja długoterminowa. Następnie autor przedstawił rolę i znaczenie kultury 
organizacji w komunikacji przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano politykę komunikacji 
(promocji) w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu elementów kulturowych. 

Wprowadzenie 
W związku z postępującymi procesami globalizacji, internacjonalizacji oraz 

europeizacji znacznie wzrosło znaczenie czynników kulturowych w szeroko 
rozumianym zarządzaniu. Obecnie znaczna część przedsiębiorstw prowadzi działalność 
na rynkach międzynarodowych, komunikując się z konsumentami, przedsiębiorstwami, 
akcjonariuszami, dostawcami czy odbiorcami. Przedsiębiorstwa mają kontakt  
ze zróŜnicowanymi kulturami w ramach aktywności na rynkach międzynarodowych. 
Firmy dokonują oceny kulturowej specyfiki rynków zagranicznych, a następnie 
uwzględniają zróŜnicowania kulturowe w ramach prowadzonej działalności 
zagranicznej.  

Komunikacja międzynarodowa jest procesem społecznym, w którym ponad 
granicami państwa wymieniane są informacje − w większości masowo tzn. medialnie –
które wzajemnie łączą minimum dwie osoby roŜnych narodowości (jako nadawcy, 
odbiorcy, lub/i dystrybutorzy)2. Komunikacja marketingowa oznacza w szerokim 
znaczeniu wszelkie procesy przepływu informacji miedzy przedsiębiorstwem  
a podmiotami rynku. W wąskim znaczeniu moŜe oznaczać jeden z instrumentów 
marketingu, a mianowicie politykę promocji przedsiębiorstwa na rynku. W marketingu 
międzynarodowym duŜy wpływ czynników kulturowych występuje w ramach polityki 
promocji przedsiębiorstwa, zwłaszcza reklamy, promocji sprzedaŜy, produkt placement. 
ZróŜnicowania kulturowe mogą doprowadzić do zakłócenia procesów komunikacji 
podmiotów rynkowych, w tym równieŜ poszczególnych elementów komunikacji 
marketingowej.   
                                                 

1 Marcin Komor – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
2 G. Halff: Internationale Kommunikation. W: Handwoerterbuch Internationale Politik. Hrsg. W. Woyke. UTB Verlag 

Budrich, Leverkusen Opladen 2007, s. 198. 
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Kultura składa się ze zróŜnicowanych aspektów tradycji, wzorców, wartości, 
konwencji, norm, zachowań oraz działań, które nie są przez jednostkę nabyte, lecz 
wyuczone. Ponadto, kultura nie jest genetycznie przekazywana przez pokolenia, ale 
wynika z wpływu otoczenia socjalnego, wychowania, wartości oraz tradycji 
społeczeństwa. Według C. Kluckhohna kultura składa się z wzorów myśli, odczuć  
i postępowań nabytych oraz przekazanych przede wszystkim poprzez symbole, które 
łączą charakterystyczne osiągnięcia pewnych grup ludzi; istota kultury składa się  
z tradycyjnych idei i przynaleŜnych do nich wartości zachowań3. MoŜna wyróŜnić sześć 
podstawowych cech (elementów) kultury: wyuczona (kultura nie jest przekazana 
genetycznie, lecz wyuczona), podzielona (kultura naleŜy do społeczeństwa, a nie 
jednostki), ponadpokoleniowa (kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie), 
symboliczna (kultura bazuje na wykorzystywaniu symboli przez społeczeństwa/ludzi), 
wzorców (kultura posiada strukturę, zmiana jednego elementu wywiera wpływ na 
pozostałe), adaptacji (kultura bazuje na zdolności dopasowania się człowieka czy teŜ 
społeczeństwa)4. G. Hofstede zaproponował pojęcie kultury jako system składający się 
z czterech płaszczyzn: wartości, rytuałów, bohaterów i symboli, w ramach którego 
kultura wyznaczana jest poprzez wartości5. 

Wymiar kulturowy w Europie 
Postępująca globalizacja, internacjonalizacja oraz europeizacja przyczyniły się do 

zmniejszenia zróŜnicowań kulturowych, jednak wydaje się, iŜ pewne zróŜnicowania 
kulturowe (pomiędzy niektórymi kręgami kulturowymi bardzo duŜe) zawsze pozostaną. 
W celu porównania poszczególnych kręgów kulturowych czy krajów niezbędne są 
kryteria umoŜliwiające identyfikację istniejących narodowych zróŜnicowań 
kulturowych. W tym celu moŜna się posłuŜyć wymiarami kultury wyróŜnionymi przez 
Geerta Hofstede. Autor ten przedstawił następujące wymiary kultury: 

a) indywidualizm/kolektywizm, 
b) męskość/kobiecość, 
c) stopień unikania niepewności, 
d) dystans władzy, 
e) orientacja długoterminowa. 
Indywidualizm oznacza społeczeństwa, w których więzi między ludźmi są znacznie 

rozluźnione, jednostka jest podstawowym elementem społeczeństwa, sama podejmuje 
decyzje, odpowiada za siebie i jest odpowiedzialna za swoją pozycję w społeczeństwie. 
Kolektywizm oznacza zaś przynaleŜność do grupy, osoba identyfikuje się  
ze społeczeństwem i grupą społeczną, w której Ŝyje. Kolektywizm bywa skorelowany  
z dystansem władzy. Większość społeczeństw to społeczeństwa kolektywistyczne. 
Rysunek 1 prezentuje wymiar kolektywizmu/indywidualizmu w Europie. NajwyŜszy 
poziom indywidualizmu występuje w społeczeństwach: Wielkiej Brytanii (89), Holandii 
(80), Włoch (76), Belgii (75), Danii (74). Społeczeństwami o wysokim poziomie 
kolektywizmu są: Portugalia (27), Grecja (35), Turcja (37).  

                                                 
3 C. Kluckhohn: The Study of Culture. W: The Policy Sciences. Ed. V.D. Lerner, H.D. Larswell. Stanford, California 1951, 

s. 86. 
4 R. Hodgetts, F. Luthans: International Management − Culture, Strategy, and Behavior. Forth Edition, New York 2000. 

s. 108. 
5 G. Hofstede: Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 3.Auflage. 

DTV, Muenchen 2006, s.8. 
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Rys. 1. Wymiar indywidualizmu/kolektywizmu w Europie  
Źródło: Individualism. http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/individualism/ 

Wymiar kulturowy męskość/kobiecość oznacza, iŜ w społeczeństwach męskich 
występuje duŜy podział ról społecznych według płci, z kolei w społeczeństwach 
kobiecych podział ról społecznych według płci jest niewielki Męskość oznacza, Ŝe  
w społeczeństwie zauwaŜalne są głównie cechy charakterystyczne dla męŜczyzn.  
tj. niezaleŜność, rywalizacja, konkurencja. Społeczeństwo kobiece charakteryzuje się 
przede wszystkim skromnością, przynaleŜnością do grupy (rodzina), opieką nad 
słabszymi członkami społeczeństwa, zaangaŜowaniem na rzecz społeczeństwa. 
Kobiecość oznacza, iŜ konflikty rozwiązywane są na zasadach kompromisu, męskość 
preferuje rozwiązywanie konfliktów siłowo. Rysunek 2 przedstawia wartości wymiaru 
męskości/kobiecości w Europie.  

 
Rys. 2. Wymiar kobiecości/męskości w Europie 
Źródło: Masculinity. http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/masculinity/ 
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Społeczeństwami o wysokim poziomie męskości w Europie są: Węgry (88), 
Austria (79), Włochy (70), Szwajcaria (70). Wysoki poziom kobiecości (najwyŜszy  
ze wszystkich badanych przez G. Hofstede krajów na świecie) występuje  
w następujących krajach: Szwecji (5), Norwegii (8), Holandii (14), Danii (16).   

Stopień unikania niepewności jest wskaźnikiem stosunku społeczeństwa do 
niepewności dotyczącej przyszłości, jak równieŜ określa stopień zagroŜenia członków 
społeczności poprzez nowe, niepewne i nieznane sytuacje oraz sposób, w jaki dąŜą do 
zmian sytuacji. MoŜe oznaczać równieŜ stopień akceptacji/prześladowań wobec 
odmiennych zachowań i poglądów. Silny stopień unikania niepewności oznacza dąŜenie 
do poczucia bezpieczeństwa i uznania lub przynaleŜności do grupy/społeczeństwa.  
Na rysunku 3 zaprezentowany jest wymiar stopnia unikania niepewności w Europie. 
Wysoki stopień unikania niepewności występuje w: Grecji (112), Portugalii (104), 
Belgii (94) oraz Polsce (93). NaleŜy podkreślić, iŜ wartości przypisane Grecji  
i Portugalii są najwyŜsze spośród przebadanych przez G. Hofstede krajów na świecie. 
Społeczeństwami o niskim poziomie unikania niepewności w Europie są: Dania (23), 
Szwecja (29), Wielka Brytania (35) i Irlandia (35).  

 
Rys. 3. Stopień unikania niepewności w Europie 
Źródło: Uncertainty Avoidance. http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/ 

uncertainty-avoidance-index/ 

Dystans władzy dotyczy akceptacji nierównego podziału władzy poprzez członków 
społeczeństwa. Określa stosunki między władzą a społeczeństwem, akceptację 
hierarchii oraz stopień autorytarności władzy. Mały dystans władzy oznacza 
oczekiwania społeczeństwa do równego podziału władzy. DuŜy dystans władzy zaś 
oznacza, iŜ społeczeństwo akceptuje brak równości między ludźmi. Wysoki poziom 
dystansu władzy występuje w takich krajach jak: Francja (68), Polska (68), Turcja (66), 
Belgia (65) – rys. 4. Do europejskich społeczeństw o niskim poziomie dystansu władzy 
moŜna zaliczyć: Austrię (11), Danię (18), Irlandię (28), Szwecję (31) i Norwegię (31). 
NajniŜszy poziom dystansu władzy ze wszystkich badanych przez G. Hofstede krajów 
świata występuje w Austrii. 



Marcin Komor 

 

64

Rys. 4. Wymiar dystansu władzy w Europie 
Źródło: Power Distance Index. http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/power-

distance-index/ 

Orientacja długoterminowa oznacza rozróŜnienie pomiędzy długo-  
i krótkoterminowym nastawieniem w Ŝyciu. Orientacja długoterminowa skupia się na 
rozwijaniu elementów związanych z przyszłością, np. oszczędność, zapobiegliwość. 
Orientacja krótkoterminowa skupia się na elementach związanych z teraźniejszością  
i przeszłością np. poszanowanie tradycji. Orientacja ta została wyróŜniona w ramach 
współpracy G. Hofstede z Michael’em Bond’a w latach 1981-86 w ramach trzeciego 
okresu badań – w 23 krajach, gdzie respondentami byli studenci. W początkowym 
okresie nazywano ten piąty wymiar dynamizmem konfuzjańskim. Nie dla wszystkich 
krajów zostały wyznaczone wartości tego wymiaru – rys. 5. W Europie uwzględnił  
G. Hofstede tylko pięć krajów tj. Holandię (44), Szwecję (33), Niemcy (31), Wielką 
Brytanię (25), Norwegię (20). Społeczeństwa tych krajów posiadają krótkoterminowe 
nastawienie w Ŝyciu (najwyŜszy stopień występuje w Norwegii).  

 
Rys. 5. Wymiar orientacji długoterminowej w Europie. 
Źródło: Long-Term Orientation. http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/long-

term-orientation/. 
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Wymiary kultury wyznaczone przez Geerta Hofstede powinny zostać 
uwzględnione w tworzeniu przez przedsiębiorstwa procesu komunikowania 
marketingowego na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie reklamy, public 
relation, promocji sprzedaŜy, zarządzania marką produktów, wprowadzania nowych 
produktów (marek) czy realizowania Corporate Identity na rynkach międzynarodowych. 

Komunikacja marketingowa w Europie w wymiarze 
kulturowym 

Istotnym elementem komunikacji marketingowej, na którą wpływ mają czynniki 
kulturowe, w tym równieŜ wymiary kultury G. Hofstede jest kultura organizacji  
i przedsiębiorstw. Ma ona wpływ na komunikację pracowników w ramach 
przedsiębiorstwa oraz komunikację firmy na zewnątrz m.in. z konsumentami, 
dostawcami, odbiorcami czy teŜ akcjonariuszami. G. Hofstede wyróŜnia sześć 
wyróŜniających cech kulturę organizacji (w tym przedsiębiorstwa): zorientowaną 
procesowo – zorientowaną na wyniki, zorientowaną na osoby – zorientowaną  
na zadania, związaną z organizacją – profesjonalną, system otwarty – system 
zamknięty, słaba kontrola – całkowita kontrola, normatywna – pragmatyczna6. 
Odpowiednia kultura organizacji (przedsiębiorstwa), dostosowana do sytuacji rynkowej, 
jest szczególnie istotna dla organizacji prowadzących działalność na rynkach 
międzynarodowych, posiadających pracowników z róŜnych kręgów kulturowych czy 
teŜ współpracujących z dostawcami lub akcjonariuszami z innych społeczeństw 
kulturowych. Najprostszymi przykładami kultury organizacji są występujące  
w niektórych krajach europejskich przerwy obiadowe (mające często charakter 
ustawowy), kawowe czy teŜ popołudniowa sjesta w krajach południowej Europy,  
np. w Hiszpanii. Wybrane przykłady zróŜnicowań kulturowych na rynkach 
międzynarodowych zaprezentowano w tabeli 1. Wskazuje ona wybrane zróŜnicowania 
kulturowe występujące w organizacjach w Polsce i Niemczech, jak równieŜ na 
występujące w niektórych płaszczyznach znaczne zróŜnicowania kulturowe 
przedsiębiorstw i pracowników między Polską a Niemcami.  

W dobie postępującej globalizacji i europeizacji przedsiębiorstwa działające na 
rynkach międzynarodowych zmierzają do standaryzacji elementów marketingu-mix. 
Standaryzacja oznacza ujednolicenie programów i procesów marketingowych na 
rynkach międzynarodowych i prowadzi do oszczędności kosztów przedsiębiorstwa. 
Dyferencjacja oznacza zróŜnicowanie procesów i programów marketingowych na 
rynkach międzynarodowych i umoŜliwia dostosowanie do poszczególnych rynków 
krajowych/regionalnych. Występujące zróŜnicowania kulturowe w Europie (np. według 
powyŜej opisanej charakterystyki G. Hofstede) wymagają uwzględnienia zróŜnicowań 
m.in. mentalnościowych, kulturowych czy językowych w opracowywaniu rynków 
międzynarodowych. Wymagane jest zastosowanie adaptacji do rynków 
międzynarodowych w Europie, która znajduje się pomiędzy ekstremami standaryzacji  
i dyferencjacji i moŜe być stopniowana w zaleŜności od dopasowania instrumentów 
euromarketingu-mix. 

 
 

                                                 
6 Por. G. Hofstede: op.cit., s. 406. 
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Tabela 1. ZróŜnicowania kulturowe pomiędzy organizacjami w Polsce i Niemczech 

 Panująca w większości niemieckich 
organizacji kultura 
przedsiębiorstwa 

Panująca w większości polskich 
organizacji kultura 
przedsiębiorstwa 

Stosunek do nowości 
Orientacja na sprawdzone rozwiąza-
nia, moŜliwe równieŜ konflikty o no-
we koncepcje 

Otwartość, nowatorstwo, pragmaty-
czne przyjmowanie nowych koncepcji 

Nawiązywanie 
kontaktów oraz 
komunikacja 

Orientacja merytoryczna, skupienie się 
na rzeczach merytorycznych, stosunek 
osobisty do partnera pozostaje oddzie-
lony od meritum sprawy 

Orientacja na stosunki osobiste aŜ do 
dyplomacji, oczekiwany  przez partne-
ra polskiego, obok merytorycznego, 
równieŜ stosunek emocjonalny  

Ustalenia dotyczące 
umów 

WaŜne są umowy pisemne  Dopuszczalne są umowy słowne  

Nastawienie do plano-
wania i dotrzymy-
wania terminów 

Oczekiwane jest pewne dotrzymanie 
terminów 

Oczekiwana przestrzeń dla 
elastyczności i spontaniczności  

Nastawienie do 
sukcesów 

Oczekuje juŜ następne zadanie   Sukcesy będą świętowane  

Źródło: F. Kühn, M. Komor, J. Borakiewicz: Unterschiede produktiv machen − Interkulturelle 
Managementberatung. „Zeitschrift Führung + Organisation (ZFO)” 2006 nr 6, Verlag Schaeffer 
Poeschel, s. 345. 

Elementy kulturowe mają znaczny wpływ na proces komunikacji przedsiębiorstwa 
z konsumentami, głównie w zakresie polityki produktu i marki. W stale postępującym 
procesie internacjonalizacji i globalizacji, zarządzanie marką zwłaszcza produktów 
standaryzowanych naleŜy do istotnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami, 
dotyczących wprowadzania nowych produktów na rynki międzynarodowe. Dotyczy to 
zwłaszcza nazwy i logo produktów, które powinny zostać dostosowane do kulturowych 
i językowych zróŜnicowań poszczególnych krajów i regionów. Przykładem pełnej 
standaryzacji nazwy marki oraz związanego z tym niedostosowania jej do zróŜnicowań 
kulturowych jest m.in. działanie koncernu Mitsubishi, który „wprowadził na rynki 
międzynarodowe model Pajero (oznacza w języku hiszpańskim nieładne określenie 
„samozaspokojenia”) czy firmy Toyota, która wprowadziła model MR2 (wypowiadane 
szybko po francusku jako „merde” posiada pejoratywne znaczenie odpowiadające 
słowu odchody). Podobnie przykładem nieprawidłowego dobrania nazwy marki jest 
siec sklepów z obuwiem sportowym: Athletic feet, która jak zapewne wydawało się 
autorom – nie oznacza sportowych stóp, lecz kojarzy się z angielskim słowem athlete’s 
foot – oznaczającym grzybicę stóp”7.  

Proces komunikowania (porozumiewania się) składa się z zakodowania informacji 
przez nadawcę, a następnie ich nadania (np. poprzez reklamę) z przeznaczeniem dla 
grupy celowej wybranym środkiem przekazu (mediami). Podstawowa zasada jest taka, 
aby przekazane informacje zostały przez odbiorcę zrozumiane zgodnie z zamierzeniami 
nadawcy. ZróŜnicowania kulturowe mogą stanowić barierę dla zrozumienia przekazu 
zgodnie z tym oczekiwaniem. Przedsiębiorstwa prowadzą komunikację 
międzynarodową za pomocą polityki komunikacji (promocji) międzynarodowej, którą 
moŜna rozumieć jako wszelkie rozstrzygnięcia i aktywności, które polegają na 

                                                 
7 M. Manck: Sobriété allemande et des Citroën qui dansent : différences culturelles sur le marché de la publicité  

en France et en Allemagne. Rencontres. „La Revue. franco-allemande. Économie – Coopération” 2006 nr 1, s. 2.  
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stworzeniu i przekazywaniu informacji do poszczególnych krajów, określonych grup 
odbiorców w celu uzyskania zamierzonych celów komunikacyjnych przedsiębiorstwa8. 
Przedsiębiorstwa w ramach polityki komunikacji na rynkach międzynarodowych  
w Europie wykorzystują następujące instrumenty: reklamę, promocję sprzedaŜy,  
komunikację bezpośrednią, produkt placement, public relations. Ponadto niezwykle 
istotnym elementem polityki promocji międzynarodowej w Europie jest stosowanie 
Corporate Identity. Firmy stosują adaptację polegającą na standaryzowaniu polityki 
komunikacji (o ile to moŜliwe) w celu oszczędności kosztów oraz dyferencjację (na 
tyle, ile to konieczne) w celu dostosowania do zróŜnicowań mentalnościowych, 
językowych, kulturowych (w tym równieŜ kolorów, symboli, gestów, zachowań 
zakupowych konsumentów).  

Stworzenie przekazu komunikacyjnego na rynkach międzynarodowych w Europie 
wymaga uwzględnienia m.in. następujących części składowych: 

a) europejskich warunków systemowych (w krajach członkowskich UE), 
wynikających z procesów unifikacji do których zalicza się: zasady 
Europejskiego Rynku Wewnętrznego, politykę Komisji Europejskiej  
w poszczególnych zakresach gospodarki, procesu unifikacji i ujednolicania 
prawa, 

b) unijnych i narodowych ograniczeń prawnych polityki komunikacji, np.  
w zakresie reklamy, komunikacji bezpośredniej czy produkt placement, 

c) planowania i analizy wyboru mediów, w tym istotne jest m.in.: 
– wyposaŜenie gospodarstw domowych (np. w telewizory, komputery), 
– dostęp do mediów (liczba i zasięg dostępnych stacji telewizyjnych 

radiowych, gazet, czasopism, reklamy zewnętrznej), np. odsetek ludzi 
regularnie korzystających z Internetu waha się od 26 (Rumunia),  
30 (Bułgaria), Grecja (33) do 86 (Norwegia, Islandia) oraz 83 (Szwecja, 
Holandia)9,  

– dostępność i cena mediów reklamowych (np. dostępność czasu 
reklamowego, liczba stron reklamowych, liczba dostępnej reklamy 
zewnętrznej, programy umoŜliwiające produkt placement), np. cena 
reklamy w największych pod względem nakładu krajowych gazetach 
europejskich waha się od 318 tys. euro w Niemczech („Bild”), 147 tys. euro 
we Włoszech („II Corriere della Sera”) do 4,5 tys euro w Słowacji („Novy 
Cas”) i 6,5 tys Euro w Rumunii („Libertata”)10, 

d) identyfikacji zróŜnicowań kulturowych w Europie (m.in. językowych, 
religijnych, mentalnościowych, symboli, kolorów i gestów), 

e) uwzględnienia kulturowych zróŜnicowań w Europie, 
f) stworzenia przekazów komunikacyjnych w polityce promocji w Europie 

uwzględniających zróŜnicowania kulturowe, np. w reklamie, komunikacji 
bezpośredniej, promocji sprzedaŜy, Corporate Identity. 

Praktyka gospodarcza na rynkach międzynarodowych w Europie wskazuje, iŜ 
występują zróŜnicowane kampanie promocyjne na eurorynku – często dostosowane do 

                                                 
8 Zob. R. Berndt, M. Sander: Kommunikation im internationalen Kontext. W: Handbuch Kommunikation. Hrsg. M. Bruhn, 

F.-R. Esch, T. Langner. Gabler Verlag, Wiesbaden 2008, s. 671. 
9 Zob. Regularne korzystanie z Internetu: Polska na tle innych krajów europejskich. www.internetstats.pl/index.php/ 

2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/ Dotyczy osób regularnie 
korzystających z Internetu – średnio przynajmniej raz w tygodniu w ostatnich trzech miesiącach. 

10 Zob. GWA: Media Planer 2006. Zahlen und Daten für die Werbung. Wydawnictwo GWA, Frankfurt 2006, s. 84-95. 
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zróŜnicowań kulturowych. PoniŜej zaprezentowano praktyczne przykłady dotyczące 
aspektu kulturowego w polityce promocji w Europie. W ostatnich kilku latach 
obserwuje się występujący w Europie proces ujednolicania haseł spot’ów reklamowych 
w języku angielskim. Powoduje to często odbiór przekazu komunikacyjnego przez 
odbiorcę nie zawsze zgodny z zamierzeniami przekazu nadawcy. Przykładem takim jest 
hasło reklamowe stosowane na rynku niemieckim przez perfumerie Douglas: „Come in 
and find out” – pełne zrozumienie tekstu występowało tylko u 34% konsumentów,  
ale aŜ 54 % było przekonanych, iŜ prawidłowo zrozumiało hasło reklamowe.11  
Na rynku europejskim występują zróŜnicowania w stosowaniu przez firmy spot’ów 
reklamowych. Wskazują one na dostosowywanie spotów reklamowych do kulturowych 
zróŜnicowań poszczególnych rynków zagranicznych. W ramach stosowanych stylów 
reklamowych, na rynku niemieckim 32,7% stanowi osoba stanowiąca personifikację 
produktu, we Francji taki styl stosowano tylko w 10,4% reklam, a w Wielkiej Brytanii 
16,4 %; podobne zróŜnicowania występowały w dźwiękach (tonach) stosowanych  
w reklamie, np. w Niemczech powaŜne tony stosowano w 39% reklam, we Francji 
25,5%, a w Wielkiej Brytanii tylko w 11,2 %12. Między krajami europejskimi występują 
równieŜ dyferencjacje odnośnie szybkości pokazywania produktu w ramach 
wyświetlania spotu reklamowego. Najszybciej (średnia) pokazany zostaje produkt  
w Rosji – po 26,5 sek., w Niemczech po 28, 5 sek., we Francji po 29,4 sek., Czechach 
po 30,8 sek., Hiszpanii po 32,7 sek., Wielkiej Brytanii po 37,3 sek.13. Interesujące  
w wymiarze kulturowym są wyniki badań dotyczących skojarzeń emocjonalnych  
w wybranych krajach europejskich przedstawione przez W. Kroeber-Riela, z których 
wynika z nich, iŜ „spokój” kojarzy się niemieckim studentom głównie z lasem, zaś 
francuskim z wsią14. Wyniki skojarzeń mogą zostać następnie wykorzystane  
w reklamach produktów lub usług na poszczególnych rynkach krajowych. 

Konkludując naleŜy stwierdzić, iŜ występujące zróŜnicowania kulturowe między 
poszczególnymi krajami i regionami Europy wymagają tworzenia częściowo 
zdyferencjonowanych lub zaadaptowanych koncepcji komunikacji przedsiębiorstwa 
zwłaszcza w zakresie nazwy marki produktu, reklamy czy Corporate Identity. 

MARKETING COMMUNICATIONS – A CULTURAL DIMENSION 

ON THE INTERNATIONAL MARKETS IN EUROPE 

Summary  

The author considers marketing communications in a cultural dimension on the international 
markets in Europe. The concepts of culture in an international dimension and international 
communications are explained in the paper. There are also presented the cultural dimensions  
of societies in the European market, as proposed by G. Hofstede, i.e. individualism, masculinity, 
uncertainty avoidance, power distance index and long-term orientation. Next, the role  
and significance of organizational culture in corporate communications are discussed. 
Furthermore, the paper presents an insight into communications policy (promotion) in Europe, 
with particular emphasis on the impact of cultural elements. 

                                                 
11 W. Kroeber-Riel, F.R. Esch: Strategie und Technik der Werbung. Kohlhammer,  Stuttgart 2004, s. 122. 
12 Por. R. Huenerberg: Internationales Marketing. Moderne industrie. Landsberg/Lech 1994, s. 247-249. 
13 Zob. F. Audebert: Faktor Zeit: Internationale Fernsehwerbung im Spannungsfeld von Kultur und Oekonomie. 

Philosophische Fakultaet, Universitaet Passau, Passau 2001, s. 154. 
14 W. Kroeber-Riel: Globalisierung der Euro-Werbung. „Marketing ZFP” 1992, nr4, s.264-266. 
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SPECYFIKA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  

W ORGANIZACJACH SIECIOWYCH 

Streszczenie 
W artykule omówiono specyficzne cechy komunikacji marketingowej w organizacjach 

sieciowych, rozumianych jako związki autonomicznych firm realizujących wspólne cele. Badania 
przeprowadzone w 50 organizacjach pokazały, Ŝe sprawny system komunikacji marketingowej 
jest waŜnym czynnikiem sukcesu w działalności struktur sieciowych. 

Wstęp 
Komunikacja marketingowa to w szerokim rozumieniu dialog firmy z jej 

otoczeniem rynkowym, natomiast w ujęciu węŜszym to zespół działań zmierzających 
do poinformowania róŜnorodnych segmentów tego otoczenia o ofercie firmy, 
nakłaniania klientów do zakupu oraz stworzenia pozytywnego nastawienia wobec 
sprzedających, w tym obrazu marki. 

Wzrost znaczenia konkurencyjności na rynku, dąŜenie przedsiębiorstw  
do uzyskania przewagi konkurencyjnej i do kompleksowego zabiegania o klientów oraz 
inne czynniki wpływają na potrzebę stałej komunikacji z otoczeniem rynkowym. 
Obecnie nie wystarczy juŜ tylko działanie poprzez okresowe i jednokierunkowe akcje 
promocyjne. Stąd teŜ w opracowaniach z zakresu marketingu i w przedsięwzięciach 
praktycznych zwraca się uwagę na potrzebę stosowania róŜnorodnych, ale sprzęŜonych 
i nawzajem uzupełniających się form oraz narzędzi komunikacji marketingowej. 
WyróŜnia się zarówno potrzebę komunikowania się drogą formalną (działania 
promocyjne), jak i drogą nieformalną. DuŜą uwagę poświęca się komunikacji 
personalnej, a takŜe wykorzystaniu mediów w procesie komunikowania się z klientami 
(telewizja, radio, Internet czy reklama zewnętrzna) oraz innym rozwiązaniom2. 

Szczególnie wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań praktycznych w tym obszarze 
działalności marketingowej powstało w ramach dziedziny marketingu relacji  
i zarządzania relacjami z klientem (CRM). J. Otto wskazuje, Ŝe spersonalizowana 
komunikacja, której główną cechą jest nieustanny dialog z konsumentem to główna 
zasada marketingu relacji. Jest to przeciwne podejście do klasycznej koncepcji 
marketingu, w ramach której sposób komunikowania się z klientem posiada charakter 
monologu i dokonuje się w jednym kierunku. Rolę klienta widzi się tutaj w odbiorze 
przekazywanych informacji i reagowania zgodnie z ich treścią3. 

                                                 
1 Stefan Lachiewicz − prof. zw. dr hab., Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 Szerzej: Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Sp. z o.o., Gdańsk 2001, 

s 21 i dalsze. 
3 J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999, s. 270-271. 
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Koncepcja zarządzania relacjami z klientem znacznie rozszerzyła zakres narzędzi 
komunikacji marketingowej, których zestaw – obok tradycyjnych form reklamy  
i sprzedaŜy osobistej – obejmuje takŜe np. marketingowe bazy danych, telemarketing, 
marketing on-line, sprzedaŜ z „ekranu” i inne formy4. 

W literaturze z dziedziny marketingu oraz w praktycznej działalności 
przedsiębiorstw pojawia się postulat budowy strategii lub teŜ systemu zintegrowanej 
komunikacji marketingowej. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwo potrafiło zaplanować  
i przeprowadzić proces komunikacji marketingowej w sposób zapewniający spojrzenie 
na cały proces marketingu z punktu widzenia klienta, a jednocześnie uwzględniając 
róŜnorodność form przekazu i instrumentów komunikowania się z otoczeniem 
rynkowym5. NaleŜy więc tutaj określić w sposób kompleksowy, jaka będzie treść 
przekazywanych informacji, kto jest ich odbiorcą, w jakiej postaci i przy pomocy jakich 
kanałów oraz form będzie wysyłana, a takŜe przez jaki okres, po jakim koszcie itd. 

Od pewnego juŜ czasu wskazuje się więc na to, Ŝe nadszedł okres marketingu  
w perspektywie komunikowania, czyli umiejętnego przewidywania preferencji 
wąskich grup klientów i docierania do klientów indywidualnych, a jednocześnie 
większej dbałości o efektywność przedsięwzięć marketingowych. M. Kowalska 
stwierdza, Ŝe miarą sukcesu strategii komunikacji marketingowej i całokształtu działań 
marketingowych przestają być kryteria typowe dla marketingu masowego  
(np. rozpoznawalność marki i udział w rynku), lecz stają się nimi róŜnorodne kryteria  
o charakterze jakościowym i mierzone ekonomiczną efektywnością tych działań  
(np. zwrot z nakładów poniesionych na marketing)6. 

W rozwaŜaniach na temat koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej 
wskazuje się jednocześnie na potrzebę dostosowania form, metod i narzędzi tej 
komunikacji do specyfiki konkretnej organizacji, jej produktów, typu otoczenia 
rynkowego, systemu zarządzania i innych sytuacyjnych uwarunkowań. 

W dalszej części opracowania zostanie zwrócona uwaga na szczególne cechy 
komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych, które funkcjonują w coraz 
większym zakresie we współczesnej gospodarce. 

Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce 
W ostatnich latach organizacje sieciowe powstają na duŜą skalę w handlu, 

działalności produkcyjnej, logistycznej, budowlanej, gastronomicznej i w wielu innych 
sektorach gospodarki.  

Przez organizacje sieciowe rozumie się najczęściej związek partnerów 
gospodarczych wnoszących do współpracy określone zasoby i osiągających poŜądane 
efekty poprzez dostosowanie swojej działalności operacyjnej do strategii całej sieci. 
Istotą organizacji sieciowych jest więc specyficzny typ relacji wewnętrznych, 
charakteryzujący się głównie powiązaniami poziomymi, dającymi moŜliwość sprawnej 
koordynacji, planowania oraz kontroli funkcjonowania całej struktury. 

                                                 
4 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004, s. 88 i dalsze. 
5 Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 31-31. 
6 M. Kowalska: Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu.  Wyd. A. Marszałek, Toruń 

2007, s. 27. 
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P. Dwojacki i B. Nagalski definiują organizację sieciową jako względnie trwałe 
zgrupowanie autonomicznych, wyspecjalizowanych jednostek lub przedsiębiorstw, 
uczestniczących w systemie wzajemnych kooperacji według zasad rynkowych7. 

Za sprawność współpracy w ramach sieci odpowiada tzw. koordynator sieci 
(jednostka flagowa, kreator sieci, broker lub centrum sieci), który pełni rolę 
organizatora transferu aktywów materialnych i niematerialnych w układzie sieci. 
Jednostki partnerskie powiązane róŜnymi formami zaleŜności bilateralnych  
i wielokierunkowych uczestniczą natomiast w wymianie określonych zasobów.  
Ta wymiana następuje w formie transakcyjnej, czyli znacznie bardziej efektywnej niŜ  
w przypadku struktur hierarchicznych. 

Na podstawie analiz badań i opracowań poświęconych tej problematyce moŜna 
wyróŜnić następujące główne funkcje koordynatora organizacji sieciowej8: 

− stworzenie pomysłu i inicjowanie organizacji sieciowej, 
− dobór partnerów gospodarczych, 
− przydział procesów poszczególnym partnerom według kryterium posiadanych 

kompetencji, 
− administrowanie, koordynacja i zapewnienie sprawnej wymiany informacji  

w strukturze sieciowej, 
− utrzymanie spójności struktury sieciowej oraz wysokiego poziomu aktywizacji 

uczestników sieci, 
− kreowanie toŜsamości i kultury organizacyjnej sieci, 
− monitorowanie procesów i działalności struktury sieciowej. 
Z powyŜszej charakterystyki wynikają określone specyficzne cechy organizacji 

sieciowej. Próbując zebrać w formie syntetycznej moŜna za K. Łobosem ująć je 
następująco9: 

a) decyzje w sprawie zasobów podejmowane są nie tylko integralnie przez strony 
transakcji (jak to ma miejsce na rynku), ale równieŜ kolektywnie przez 
współpracujące strony, 

b) przepływ zasobów między współpracującymi partnerami ma charakter 
powtarzalny, a nie doraźny, 

c) wzajemne oczekiwania współpracujących stron obejmują dłuŜszy horyzont, 
d) informacje dostępne stronom współpracy są znacznie obszerniejsze niŜ  

w przypadku koordynacji rynkowej, 
e) formą koordynacji działań miedzy współpracującymi stronami są negocjacje  

i porozumienia, a nie konkurencja. 
Dominującą cechą jest więc tutaj szczególne ułoŜenie form współpracy w ramach 

organizacji sieciowych czy teŜ sposób funkcjonowania więzi kooperacyjnych. 
Dodatkowo duŜą rolę przypisuje się komunikacji wewnętrznej czyli tzw. kulturze 
informacyjnej. 

Przystępując do struktury sieciowej kaŜda organizacja dokonuje swoistego bilansu 
korzyści i strat wynikających z tej oceny, chociaŜ często – jak zwraca uwagę J. Curran  

                                                 
7 P. Dwojacki, B. Nagalski: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. 

„Przegląd Organizacji” 1998, nr 4. 
8 Zob. Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 283,  

Z. Malara: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 114-117. 
9 K. Łobos: Organizacja sieciowa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Red. K. Perechuda. Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 97. 
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i współautorzy10 – nie wszystkie sieci powstają na zasadzie decyzji dobrowolnych (jak 
np. izby handlowe, kluby biznesu). Znaczna liczba organizacji sieciowych powoływana 
jest na podstawie większego lub mniejszego przymusu, kiedy to przynaleŜność do sieci 
jest warunkiem przetrwania lub odniesienia określonego sukcesu przez 
przedsiębiorstwo. 

Ta ostatnia uwaga wskazuje, Ŝe w ramach struktur sieciowych o ograniczonych 
relacjach pionowych typu hierarchicznego moŜna mówić o formach bardziej 
zdominowanych, charakteryzujących się duŜą rolą koordynatora sieci – firmy silniejszej 
ekonomicznie i przekazującej zlecenia (zamówienia) do określonych partnerów oraz  
o sieciach równorzędnych partnerów. W tych z kolei rola koordynatora jest mniejsza,  
a poszczególne powiązania kooperacyjne są prowadzone na zasadach równorzędnych 
(np. sieci handlowe, sieci przewoźników lotniczych). 

Rozwój organizacji sieciowych we współczesnej gospodarce jest – jak juŜ 
zaznaczono wyŜej – jednym z fenomenów ostatnich kilkudziesięciu lat. Coraz szerszy 
zasięg technologii informacyjnych oraz globalizacja struktur gospodarczych powodują, 
Ŝe wielu badaczy współczesnych społeczeństw i gospodarek mówi o organizacji 
sieciowej jako o głównym zjawisku nowego zinformatyzowanego świata, traktując ją 
jednocześnie jako podstawową formę działalności gospodarczej w tzw. społeczeństwie 
sieciowym. 

W świetle róŜnorodnych badań i analiz moŜna wyodrębnić dwa podstawowe 
źródła rozwoju róŜnorodnych form organizacji sieciowych, a mianowicie: 

− zjawiska i przekształcenia zachodzące w otoczeniu gospodarczym  
i społecznym, 

− zmiany występujące w strukturze zasobów współczesnych przedsiębiorstw  
i w przyjmowanych strategiach ich rozwoju. 

Pierwsza sfera przyczyn rosnącego znaczenia organizacji sieciowych wynika  
z radykalnych przekształceń w gospodarce światowej i funkcjonowaniu społeczeństw  
w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku. Wybierając tylko najistotniejsze 
spośród nich, moŜna w formie syntetycznej zwrócić uwagę na następujące źródła z tej 
sfery: 

a) globalizacja gospodarki i znaczny spadek znaczenia granic państwowych  
w określaniu obszaru działania przedsiębiorstwa, 

b) rozwój technologii informacyjnych oraz wzrost rangi wiedzy i kapitału 
intelektualnego w sferze gospodarczej (gospodarka oparta na wiedzy), 

c) ewolucja wielkich korporacji oraz działania w kierunku ich przekształcania  
w formy horyzontalne, konglomeratowe, nastawione na decentralizację  
i „odchudzanie zarządzania” (lean management); 

d) głębokie zmiany na rynku pracy, a zwłaszcza wzrost rangi zatrudnienia 
elastycznego, w niepełnym wymiarze czasu, pracy w domu i innych form. 

Analizując fenomen organizacji sieciowych M. Castells zwraca uwagę, Ŝe sieci 
powstają z reguły wokół wielkich wielonarodowych korporacji lub teŜ tworzą się na 
gruncie sojuszy pomiędzy takimi korporacjami. Stąd teŜ autor ten wyróŜnia następujące 
typy organizacji sieciowych11: 

                                                 
10 J. Curran, R. Jarvis, R. Blackburn, S. Black: Networks and Small Firms: Construct, Methodological Strategies and 

Some Findings. „International Small Business Journal” 1993, nr 11. 
11 M. Castells: Społeczeństwo w sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 195. 
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− sieci dostawców, obejmujące porozumienie podwykonawcze pomiędzy 
klientem (spółką centralną) oraz dostawcami pośrednich elementów produkcji, 

− sieci producentów, tworzone w wyniku porozumień kooprodukcyjnych, 
umoŜliwiających konkurującym producentom połączenie zdolności 
produkcyjnych, zasobów finansowych i ludzkich w celu rozszerzenia oferty, 

− sieci klientów, posiadające charakter terminowych powiązań spółek 
produkcyjnych z dystrybutorami, kanałami marketingowymi, pośrednikami 
handlowymi uzupełniającymi produkt o róŜne elementy, 

− koalicje standardu, zawierane przez podmioty zdolne do narzucania 
standardów w skali globalnej, w celu podporządkowania określonej liczby firm 
wzorcom ich własnego produktu lub kompatybilności z nim, 

− sieci kooperacji technologicznej, umoŜliwiające pozyskiwanie projektów 
produktów i technologii produkcji, wspólną produkcję i rozwijanie technologii 
oraz wymiany wiedzy naukowej i wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Nieco odmiennie na problem powstawania organizacji sieciowych patrzy D. Mailat, 
który wiąŜe tę formę działalności gospodarczej przede wszystkim z sektorem małych  
i średnich przedsiębiorstw wyodrębniając12: 

a) sieci zbudowane wokół duŜych, silnych lokalnych kompanii (np. wokół Fiata  
i Olivetti we włoskim Piemoncie czy Peugeota we Francji), 

b) sieci terytorialne, będące rezultatem długiego historycznego procesu  
i scementowane lokalnymi tradycjami, utworzone przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa wytwarzające podobne wyroby w określonym regionie, 

c) sieci mniejszych firm utworzone przez duŜe przedsiębiorstwo jako efekt 
świadomie stosowanej przez nie tak zwanej strategii rozpadu, 

d) sieci tworzone poprzez inkubację, jak w przypadku Doliny Krzemowej; rolę 
inkubatora pełnią najczęściej parki technologiczne i naukowe, laboratoria 
badawcze, przedsiębiorstwa i władze lokalne. 

Na zakończenie analizy typologii organizacji sieciowych według charakteru 
(układu) powiązań pomiędzy partnerami sieci warto przytoczyć interesujący podział 
podany przez S. Alexander de Miroschedji. W ramach tego podziału wyodrębniono, 
obok formy tzw. „czystej sieci”, takŜe sieci wymiany, w których duŜe znaczenie 
posiadają elementy rynkowe oraz sieci strategiczne, o duŜym zakresie elementów 
hierarchicznych (rys. 1). 

Podsumowując dotychczasowe rozwaŜania, wskazujące na rosnące znaczenie 
organizacji sieciowych we współczesnej gospodarce naleŜy podkreślić szeroki zakres 
korzyści dla przedsiębiorstw partnerskich, wchodzących w ich skład oraz całej 
struktury sieciowej. Do najwaŜniejszych spośród nich naleŜy zaliczyć13: 

− efekty ekonomii skali i moŜliwość uzyskania większego zasięgu oddziaływań 
rynkowych, 

− redukcja niepewności działania i ograniczenie ryzyka z uwagi na solidarne 
działania partnerów sieci w turbulentnym otoczeniu, 

                                                 
12 D. Maillat: SMEs Innovation and Territorial Development. 1990. Za: J. Chmiel: Małe i średnie przedsiębiorstwa 

a rozwój regionów. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997, s. 139-141. 
13 Zob. J. Child, D. Faulkner: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford 

University Press, Oxford 1998; J. Cygler: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw.  
W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002, s. 151-155. 
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− zwiększenie elastyczności funkcjonowania dzięki szybkiej realokacji zasobów 
i ponoszeniu znacznie niŜszych kosztów, 

− moŜliwość wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących sieć poprzez 
zwiększenie szybkości działania, łatwiejsze dostosowywanie się do warunków 
lokalnych oraz komplementarność funkcji w łańcuchu wartości (unikanie 
dublowania zadań), 

− maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz moŜliwości 
rozwojowych partnerów sieci poprzez specjalizację i integrację działań oraz 
koordynację realizacji wspólnych projektów, 

− moŜliwość łatwego dostępu do deficytowych zasobów i umiejętności oraz 
szybkiego ich transferu pomiędzy jednostkami tworzącymi sieć, 

− zwiększenie szybkości działania oraz mobilizacji organizacyjnej w przypadku 
wystąpienia określonych okazji biznesowych, 

− szybsze pozyskiwanie i wymiana informacji z uwagi na zestawienie 
nowoczesnych metod komunikowania się oraz niŜsze koszty zdobywania  
i obiegu informacji, 

− wzrost innowacyjności partnerów w sferze techniki, organizacji i marketingu 
(np. poprzez ujednolicenie standardów techniczno-technologicznych), 

− zwiększenie szans i efektywności działań w warunkach internacjonalizacji  
i globalizacji gospodarczej. 

 
SIEĆ WYMIANY KLUB SIE Ć STRATEGICZNA 

− rynki przemysłowe 
− sieci barterowe 

(kompensacyjne) 
− partnerstwo informacyjne 
− związki przetwarzania 

informacji 

− horyzontalne sieci zbytu 
− horyzontalne sieci 

produkcyjne 
− sieci badawcze 
− sieci regionalne 

− sieci dostawców 
− centralnie sterowane 

związki strategiczne 

 
 
 
 
 
Rys. 1. Formy organizacji sieci przedsiębiorstw  
Źródło: S. Alexander de Miroschedji: Unternehmens – und Wertschopfungsnetzwerke. Grundlagen – 

Organisation – Gestaltung, Deutscher Universitätverlag. Wiesbaden 2002, s. 38. Za: M. Wójcik: 
Zarządzanie łańcuchem wartości w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym. Praca magisterska. 
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 56. 

Wskazując na szeroki zakres korzyści związanych z funkcjonowaniem organizacji 
sieciowych naleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe są to formy dość trudne w działaniach 
biznesowych. Do podstawowych przykładów takich trudności, które mogą ograniczyć 
skalę korzyści, wynikających ze współdziałania partnerów w sieci, moŜna zaliczyć14: 

a) niedopasowanie się partnerów w sieci, zwłaszcza na tle niezgodności kultur 
organizacyjnych współdziałających przedsiębiorstw, 

                                                 
14 Zob. J. Cygler: op.cit., s. 155; A.K. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa1999, s. 129 i następne. 

Elementy rynkowe „Czysta” sieć Elementy hierarchiczne 
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b) wzrost kosztów transakcyjnych współdziałania wraz ze zwiększeniem liczby 
partnerów, np. ze względu na konieczność uwzględnienia interesów stron 
trzecich, wydatki koordynacyjne itp., 

c) ograniczenia w dostępie do informacji wynikające np. z nieufności partnerów 
oraz niebezpieczeństwo „wycieku” znaczących informacji z uwagi na 
współpracę partnerów w róŜnych układach organizacyjnych, 

d) konflikty interesów pomiędzy koordynatorami sieci a partnerami oraz  
we współpracy horyzontalnej, 

e) obawy przed utratą niezaleŜności oraz pojawienie się zachowań egoistycznych 
i oportunistycznych, 

f) niekorzystne zmiany zewnętrznych warunków działania (np. spadek popytu na 
produkty sieci, wprowadzenie mniej sprzyjających zasad prawnych). 

DąŜąc do uzyskania określonych korzyści i minimalizacji występowania powyŜej 
wskazanych ograniczeń naleŜy więc przede wszystkim starać się dobrać odpowiednią 
formę struktury sieciowej przy tworzeniu takich związków, następnie zapewnić 
właściwą jej budowę (architekturę sieci) oraz odpowiedni system zarządzania strukturą 
sieciową. 

Na temat doboru odpowiedniej formy organizacji sieciowej wskazywano juŜ wyŜej. 
Generalnie naleŜy stwierdzić, Ŝe ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest 
wskazana szczególnie dla przedsiębiorstw o słabym potencjale technicznym lub 
ekonomicznym, znajdujących się w początkowej fazie cyklu Ŝycia i charakteryzujących 
się małymi moŜliwościami finansowania swojego rozwoju. Jest ona takŜe dobrym 
rozwiązaniem dla przedsiębiorstw kierowanych przez osoby nieposiadające większego 
doświadczenia w prowadzeniu biznesu, dla firm o słabej pozycji na rynku (brak 
wyrobionej marki) oraz funkcjonujących w tych obszarach działalności, w których 
warunkiem koniecznym jest ścisłe partnerstwo gospodarcze (np. parki technologiczne). 

Cechy komunikacji marketingowej na podstawie bada ń  
w wybranych organizacjach sieciowych 

W latach 2007-2008 zespół pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej zrealizował badania na temat komunikacji w organizacjach 
sieciowych. Materiał empiryczny pozyskano za pomocą techniki wywiadu 
bezpośredniego przeprowadzonego wśród 10 koordynatorów organizacji sieciowych  
i badań ankietowych wykonanych w grupie 50 firm partnerskich, zgrupowanych w tych 
sieciach. Kwestionariusz ankiety składał się z 24 pytań oraz krótkiej metryczki badanej 
organizacji15. 

Badania przeprowadzono na terenie Polski Centralnej i objęto nimi następujące 
typy struktur sieciowych (w procentach podano udziały organizacji objętych badaniami 
ankietowymi): 

− sieci oparte na marce (funkcjonujące głównie na zasadzie franchisingu,  
np. sieci dealerów samochodowych) – 46% badanych organizacji, 

− sieci w formie izb i stowarzyszeń gospodarczych (np. izby przemysłu 
tekstylnego) – 28%, 

                                                 
15 Badania zostały wykonane przez zespół w składzie: S. Lachiewicz (kierownik), A. Pietras, P. Pietras i J. Wasiela-

Jaroszewicz w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w Warszawie. 
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− sieci oparte na współpracy biznes – nauka (np. parki przemysłowo-
technologiczne)  –  16%,  

− sieci tworzone w oparciu o ideę klastrów (gron) – 10%. 
W badanej grupie organizacji najwięcej było jednostek o okresie przynaleŜności  

do sieci do 3 lat (44%), 24% posiadało „staŜ sieciowy” od 3 do 10 lat i 32% powyŜej  
10 lat. 

Wprawdzie badania dotyczyły generalnie procesu komunikowania się  
w organizacjach sieciowych, to jednak na podstawie analizy ich wyników moŜna 
sformułować pośrednio pewne wnioski dotyczące cech komunikacji marketingowej. 
Następujące cechy naleŜy tutaj uznać za specyficzne: 

− bardziej zróŜnicowany i kompleksowy zakres form i kanałów komunikacji 
marketingowej niŜ w organizacjach o jednorodnych produktach  
i obsługujących wąski segment rynku; partnerzy w organizacjach sieciowych 
prowadzą z reguły róŜnorodną działalność wynikającą ze specjalizacji  
w ramach sieci, moŜe to być na przykład sfera produkcji, usług serwisowych  
i handlu, co wymaga docierania do klientów z róŜnych segmentów rynku; 

− dobór stosunkowo nowoczesnych narzędzi i technik komunikacji z uwagi na 
konieczność rozwijania takich rozwiązań dla potrzeb wewnętrznych; w ramach 
analizowanych struktur sieciowych występuje wiele firm z sektora 
zaawansowanych technologii oraz funkcjonujących na styku nauki i biznesu,  
w których stosowanie technologii informatycznej i innych mediów 
elektronicznych jest procesem codziennym; wypracowane w ten sposób 
procedury komunikowania się są takŜe szeroko przenoszone do obszaru 
komunikacji z otoczeniem rynkowym; 

− dość częste wykorzystywanie form i narzędzi opartych na szeroko rozumianej 
synergii komunikacyjnej (wzajemne informowanie się o produktach  
i działaniach marketingowych partnerów w sieci); aŜ 88% ankietowanych 
przedstawicieli organizacji wchodzących w skład badanych sieci wskazało, Ŝe 
istotną korzyścią wynikającą z przynaleŜności do struktury sieciowej jest 
wzrost atrakcyjności firmy na rynku z uwagi na wykorzystywanie wspólnych 
marek i logo firmy oraz łączne prowadzenie działań marketingowych; 

− traktowanie partnerów w organizacji sieciowej jako klientów wewnętrznych  
i stosowanie równieŜ wobec nich róŜnorodnych działań w sferze komunikacji 
marketingowej; często partnerów w sieci łączy wspólny łańcuch dostaw  
i w związku z tym trzeba zabiegać takŜe o sprawną komunikację wobec 
współpracujących, ale kupujących określone produkty członków struktury 
sieciowej. 

Koncentrując się tylko na wybranych przykładach moŜna stwierdzić, Ŝe badane 
organizacje wykazały, iŜ do bardzo częstych narzędzi komunikacji wykorzystywanych 
dla realizacji wspólnych celów naleŜy zaliczyć pocztę elektroniczną. Na uwagę 
zasługuje wysoka ocena jakości komunikacji wykorzystującej łącza internetowe. 78,4% 
firm stosujących to narzędzie stwierdziło, iŜ charakteryzuje się ono wysoką jakością. 

Większość badanych firm (70%) wskazało, Ŝe kaŜdy uczestnik sieci powinien 
dobierać dowolne, odpowiednie dla niego oprogramowanie, jedynie 24% respondentów 
podkreśla potrzebę stosowania oprogramowania wspólnego dla wszystkich podmiotów. 
Dotyczyło to najczęściej uŜytkowania oprogramowania wybranego np. do zarządzania 
siecią sprzedaŜy lub usług. 
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Szczegółowe informacje na temat wykorzystania specjalistycznego 
oprogramowania dla realizacji wspólnych celów przez członków sieci przedstawiono  
na rysunku 2. 

edytor tekstów
19,7%

arkusz kalkulacyjny
19,7%

program obsługi baz danych
13,8%

prezentacje multimedialne
19,7%

wspomagający planowanie 
projektów

10,6%

inne  ogólnie dostępne 
oprogramowanie narzędziowe

7,8%

inne  dedykowane dla sieci 
oprogramowanie

8,7%

 
Rys. 2. Programy wykorzystywane przez członków sieci dla realizacji wspólnych celów 
Źródło: badania własne. 

PowyŜsze zestawienie potwierdza tendencję do znacznego zróŜnicowania  
i dostosowania form oraz narzędzi komunikacji marketingowej do potrzeb klientów 
wewnętrznych i zewnętrznych w działalności organizacji sieciowych. Z przytoczonych 
badań wynika przekonanie, Ŝe sprawny system komunikacji jest istotnym czynnikiem 
sukcesu rynkowego takich organizacji.  

Zakończenie 
Wzrost roli organizacji sieciowych we współczesnej gospodarce wywołuje takŜe 

określone skutki dla sfery komunikacji marketingowej. WiąŜą się one przede wszystkim 
z unowocześnieniem form i narzędzi komunikowania się z otoczeniem rynkowym oraz 
lepszej ich adaptacji do wymagań poszczególnych segmentów tego otoczenia. 

Potwierdzają to przedstawione w formie syntetycznej wyniki badań wstępnych. 
Będą one kontynuowane w przyszłości w ramach większej zbiorowości struktur 
sieciowych. 

THE SPECIFICITY OF MARKETING COMMUNICATION  

IN NETWORK ORGANIZATIONS 

Summary  

The paper presents special attributes of marketing communication in network organizations, 
understood as connections of autonomic entities aiming at relation of common goals. The 
research conducted in 50 organizations proved that efficient system of marketing communication 
is a dominant factor for success in network structures.  
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PRAKTYCZNE PRZYKŁADY WPŁYWU RÓśNIC 

KULTUROWYCH NA MARKETING 

Streszczenie 
Przed rozpoczęciem negocjacji biznesowych bardzo waŜne jest poznanie kultury 

potencjalnych partnerów. Pomaga w tym dokonanie klasyfikacji kultur. Istotne jest, aby poznać, 
jaką dana kultura przywiązuje wagę do czasu; jak waŜny jest status społeczny (kultury 
ceremonialne), czy waŜniejsze jest wykonanie zadania czy teŜ kontakt z ludźmi oraz czy kultury 
odznaczają się większą lub mniejszą ekspresyjnością. Takie ogólne dane nie dają kompletnych 
informacji potrzebnych do prowadzenia prawidłowych kontaktów z partnerami z obcych kultur, 
jednak w pewnym stopniu są pomocne w podejmowaniu decyzji. 

Wielonarodowe strategie marketingowe 
W zaleŜności od specyfiki produktu i rynku firma moŜe wybrać róŜną metodę 

promowania sprzedaŜy danego produktu. Największe firmy wielonarodowe takie, jak 
Coca-Cola, Unilever, Eastman Kodak, PepsiCo czy Gilette, które sprzedają na całym 
świecie dobrze znane juŜ produkty, posługują się głównie zunifikowaną strategią 
promocji sprzedaŜy (ten sam produkt i ten sam przekaz reklamowy wykorzystywany  
na wszystkich rynkach). Podejście to charakteryzuje się wieloma korzyściami, prostotą 
jednolitego przekazu reklamowego, niskimi kosztami, moŜliwością szybkiego 
zastosowania i wykonania załoŜeń strategii, maksymalnym zyskiem z jednego produktu 
oraz nieponoszeniem dodatkowych kosztów na badania i rozwój produktu oraz jego 
adaptację dla róŜnych rynków. Realizacja tej strategii odbiera jednak moŜliwość 
wykorzystania wiedzy o danym rynku przez lokalnych menedŜerów firmy 
wielonarodowej, którzy po prostu otrzymują gotowe materiały promocyjne z centrali 
firmy i nie mogą dokonać w nich Ŝadnych zmian.  

Istnieje jeszcze niewielka liczba produktów globalnych, które mają akceptowany 
przez wielu konsumentów „międzynarodowy wizerunek”. Zunifikowaną strategię 
marketingową wykorzystuje się więc przy promocji takich, dobrze juŜ znanych 
produktów globalnych, jak Coca-Cola, Whisky Johny Walker, Haig, Black and White  
i inne gatunki tego alkoholu, a takŜe niektóre włoskie wina, np. Cinzano i Martini oraz 
papierosy amerykańskie Marlboro, Philip Morris i Stuyvesant. Produkty te są  
w jednakowy sposób reklamowane w mediach narodowych i międzynarodowych.  
W reklamie tej chodzi głównie o upowszechnienie międzynarodowej akceptacji danego 
produktu. 

Często mamy do czynienia z tym samym produktem oraz róŜnymi przekazami 
reklamowymi. Wynika to z określonej sytuacji rynkowej. W wielu bowiem krajach cel 
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lub warunki uŜytkowania produktu są odmienne. Wtedy poŜądana jest tylko adaptacja 
przekazu promocyjnego. Powinien on wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta  
w stosunku do produktu. Odpowiednio „dopasowany” do danego rynku przekaz 
reklamowy musi akcentować róŜne moŜliwości wykorzystania produktu, przy czym  
on sam jest sprzedawany w formie niezmienionej. Czasami wystarczy ponieść bardzo 
niewielkie nakłady na dopasowanie opakowania i oznaczeń w walucie krajowej, aby 
dany produkt lepiej się sprzedawał na rynku określonego kraju. Taką strategię stosuje 
np. firma Rowntree, która sprzedaje cukierki i czekolady w róŜnych opakowaniach  
na rynkach krajów anglosaskich i w innych krajach. Zaletą tak niewielkiej adaptacji są 
bardzo niskie koszty, które więcej niŜ proporcjonalnie przyczyniają się do zwiększenia 
sprzedaŜy. Nieco większy wzrost kosztów moŜe wystąpić w dziedzinie badań rynku, 
których celem jest lepsze poznanie oczekiwań nabywców i okoliczności uŜytkowania 
danego produktu. Chodzi tu, podobnie zresztą jak w kaŜdym badaniu marketingowym, 
o stworzenie odpowiedniego dla kaŜdego rynku zestawu promocji-mix obejmującego 
reklamę, materiały informacyjne rozdawane w punktach sprzedaŜy danego produktu  
i promocję sprzedaŜy. 

Sprzedawany w Stanach Zjednoczonych Volkswagen combi reklamowany jest, 
podobnie jak w Europie, jako samochód rodzinny, zaś w wielu stanach typowo 
rolniczych takŜe jako samochód „uŜytkowy” przydatny dla farmerów i akwizytorów 
przewoŜących niewielkie ilości towarów. W podobny sposób reklamowane są  
w poszczególnych krajach rowery, które w USA uŜywane są głównie w celu 
rekreacyjnym, w Szwecji zdrowotno-rekreacyjnym, natomiast w Chinach są nadal 
podstawowym środkiem transportu. Gdy Polaroid wprowadził aparat SX-70 na rynek 
europejski, uŜył reklam telewizyjnych i drukowanych przedstawiających te same 
„sławy” co w Stanach Zjednoczonych. Osoby przedstawione w reklamach nie były 
jednak dobrze znane w Europie, dlatego reklama okazała się nieefektywna, a sprzedaŜ 
SX-70 była początkowo niska. Dopiero, gdy Polaroid zaadaptował promocję do 
lokalnych gustów, SX-70 zaczął odnosić sukces2. Adaptacja promocji jest mało 
kosztowną modyfikacją w porównaniu z fizyczną zmianą produktu, a moŜe przynieść 
wiele korzyści. 

W wielu krajach i regionach świata występują te same potrzeby konsumentów, 
którzy reagują w podobny sposób na jednolity przekaz reklamowy, nawet jeśli 
sprzedawany produkt został zaadaptowany do lokalnych warunków klimatycznych czy 
innych. Wtedy teŜ firmy wielonarodowe posługują się zwykle strategią, w której 
występuje zróŜnicowany produkt i te same elementy promocji-mix. Wiadomo, Ŝe 
nabywcy proszków do prania chcą, Ŝeby ich ubrania i bielizna po wypraniu  
w domowych pralkach wyglądały jak nowe. Jednak w wielu krajach uŜywane są róŜne 
typy pralek, które mają róŜną wydajność i jakość prania. Ponadto istnieją teŜ bardzo 
duŜe róŜnice juŜ nawet nie między krajami, lecz poszczególnymi miastami, jeśli chodzi 
o jakość wody dostarczanej przez miejskie wodociągi. W jednym mieście moŜe to być 
woda „twarda”, mocno zanieczyszczona, a w innym „miękka”. Czynniki te zmusiły 
producentów proszków do prania (takŜe wielu innych produktów kosmetycznych oraz 
sprzętu gospodarstwa domowego) do adaptacji produktów do lokalnych warunków 
uŜytkowania. Firmy wytwarzające te zróŜnicowane produkty nie zrezygnowały jednak  
z jednolitej kampanii reklamowej. 
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Produkt moŜe być takŜe zmieniany z powodów prawnych. Przykładowo, Japonia 
ma najsurowsze przepisy dotyczące emisji spalin na świecie. Europejskie samochody, 
które nie są dostosowane do standardów emisji nie mogą być wprowadzone na rynek 
Japonii. Czasami produkt musi być modyfikowany, aby przezwycięŜyć przeszkody 
społeczne i kulturowe. Amerykańska firma Jell-O wprowadziła na rynek brytyjski 
galaretkę w proszku. Skazane to było na poraŜkę ze względu na fakt, Ŝe Brytyjczycy 
byli przyzwyczajeni do kupowania galaretki w kształcie sześcianów3. Firma Exxon 
sprzedaje na całym świecie benzynę i inne produkty naftowe odpowiednio dostosowane 
do warunków klimatycznych występujących na rynkach poszczególnych krajów. Firma 
ta wylansowała slogan reklamowy „Put a tiger in your tank” („umieść tygrysa  
w swoim baku”). Wykorzystywano w nim nazwę zwierzęcia, które kojarzy się z takimi 
cechami, jak szybkość i zwinność, przynajmniej dla większości mieszkańców Europy, 
Ameryki i Azji. W niektórych jednak krajach, np. w Tajlandii, tygrys wcale nie oznacza 
zwierzęcia silnego i zwinnego. Wszystkie zwierzęta uwaŜane są przez Tajów  
za stworzenia na niŜszym szczeblu rozwoju. W związku z czym reklama firmy Exxon 
wykorzystująca tygrysa nie wywołała poŜądanych przez firmę reakcji4. 

Jednak wykorzystywanie omawianej strategii promocji sprzedaŜy niektórych 
produktów na rynku globalnym daje zwykle bardzo dobre wyniki. Wiele firm 
międzynarodowych z powodzeniem stosuje we wszystkich krajach świata tę samą 
kampanię reklamową, publikując w prasie lokalnej i międzynarodowej zdjęcia znanych 
powszechnie aktorów filmowych, wykorzystując fragmenty głośnych filmów, 
występów znanych piosenkarzy itp. Strategia ta moŜe przynosić zaplanowane zyski  
i przyczyniać się do zwiększenia udziału firmy w globalnym rynku danego produktu,  
o ile jednolity przekaz reklamowy nie będzie budził negatywnych skojarzeń. Czasami 
fatalny przykład hasła reklamowego moŜe zniweczyć wysiłki firmy zmierzające do 
zwiększenia sprzedaŜy na rynku danego kraju. 

Przykładem jest dobrze znany slogan reklamowy Pepsi-Coli „Bądź pełen Ŝycia  
z Pepsi” („Come alive with Pepsi). Slogan ten po przetłumaczeniu na język niemiecki 
brzmiał jednak „Wyjdę z grobu z Pepsi”, a przekład japoński bliski był wyraŜeniu 
„Wyprowadź swych przodków z grona umarłych”. Nieumiejętne tłumaczenia 
spowodowały całkowite zniekształcenia tego, nośnego w krajach anglosaskich, sloganu. 
Tego rodzaju błędów moŜna uniknąć posługując się metodą tłumaczenia „odwrotnego”. 

Łącząc elementy omówionych wyŜej strategii moŜna posłuŜyć się kolejną, 
polegającą na podwójnej adaptacji zarówno produktu, jak i promocji-mix . Strategię 
tę stosuje się szczególnie często w odniesieniu do artykułów spoŜywczych, produktów 
chemicznych uŜywanych w gospodarstwach domowych i wielu innych produktów 
konsumpcyjnych. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku produktów konsumpcyjnych 
wystarczy dokonać często bardzo niewielkich zmian, aby dany produkt został 
zaakceptowany na rynku lokalnym. 

Producenci mydła i proszku do prania dostosowują produkt do lokalnych 
warunków systemu wodociągów i pralek do prania bez zmiany promocji. Sprzęt 
gospodarstwa domowego równieŜ jest dostosowywany do elektryczności. Przykładowo, 
Procter&Gamble wprowadził proszek do prania Cheer w Japonii reklamując go jako 
proszek skuteczny w kaŜdej temperaturze. JednakŜe, większość Japończyków pierze  
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w niskiej temperaturze. Co więcej, Japończycy często dodają do prania duŜo środków 
zmiękczających. Zatem Procter&Gamble zmodyfikował Cheer, aby był odporny na 
środki zmiękczające i zmienił promocję, w celu podkreślenia jego doskonałości  
w praniu w niskich temperaturach. Spowodowało to, Ŝe Cheer stał się jednym  
z najbardziej udanych produktów Procter&Gamble w Japonii.  

Natomiast firma Nestle zaczęła sprzedawać kawę Nescafe na rynku brytyjskim  
po II wojnie światowej. Początkowo produkt ten nie przyjął się na rynku brytyjskim, na 
którym zwyczaj picia kawy granulowanej upowszechnili Ŝołnierze amerykańscy.  
Po przeprowadzeniu przez firmę Nestle testów rynkowych, okazało się, Ŝe klienci 
brytyjscy wolą, podobnie jak Amerykanie, słabą kawę. Przy czym największą 
popularnością cieszyła się ona wśród młodych konsumentów, którzy poszukiwali dla 
siebie pewnej odmiany. Firma Nestle wprowadziła więc na rynek brytyjski nieco inny 
produkt (słabą kawę granulowaną) oraz zmieniła teŜ dotychczasową kampanię 
reklamową, która została zaadresowana do młodszych konsumentów5. 

PowyŜsze przykłady potwierdzają występowanie takich sytuacji rynkowych, kiedy 
konieczna jest adaptacja produktu i przekazu reklamowego. O tym, jaka to powinna być 
adaptacja i w jakim zakresie, powinny zadecydować testy marketingowe i analiza 
rynku. 

Ostatnią omawianą strategią jest wynalezienie i wprowadzenie na rynek nowego 
produktu . Omówione strategie dostosowań produktu i adaptacji przekazu reklamowego 
są z powodzeniem stosowane głównie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych 
gospodarczo, gdzie mimo róŜnic, występują takŜe znaczne podobieństwa między 
preferencjami konsumentów a sposobami uŜytkowania danego produktu. W wielu 
krajach rozwijających się trudno jednak dopatrzyć się analogii w strukturze potrzeb 
między mieszkańcami „trzeciego” świata i konsumentami z krajów zachodnich. Dlatego 
teŜ adaptacja istniejącego produktu i jego sprzedaŜ w krajach trzeciego świata mogłyby 
przynieść nie tyle zyski, ale straty. Firmy międzynarodowe od dawna więc sprzedają na 
tych rynkach nowe produkty pod kątem potrzeb występujących na rynku określonego 
kraju. Termin „nowe produkty” oznacza tu takŜe wyroby, które juŜ dawno wyszły  
z uŜycia w USA czy Europie Zachodniej.  

Przykładowo, trudno byłoby sprzedać supernowoczesne, elektryczne maszyny do 
szycia w wielu krajach afrykańskich, gdzie brak jest sieci elektrycznej. Jedna  
z czołowych w tej branŜy firm włoskich sprzedaje zatem w tych krajach i na Bliskim 
Wschodzie proste w obsłudze, napędzane ręcznie maszyny do szycia, które są wierną 
kopią modelu z lat 40. Podobnie postępuje firma Colgate Palmolive, która w wielu 
krajach trzeciego świata sprzedaje z zyskiem napędzane ręcznie pralki. General Motors 
skonstruował zaś samochód terenowy, który moŜe być złoŜony w krajach rozwijających 
się przez mechaników bez specjalnego przeszkolenia. Samochód ten jest tak 
zbudowany, aby działał sprawnie w róŜnych warunkach, ma standardowe części i jest 
niedrogi6. 

Natomiast w odniesieniu do coraz bardziej wymagających konsumentów 
uŜytkujących bardziej wyrafinowane technicznie produkty z krajów rozwiniętych 
gospodarczo, termin „nowe produkty” oznacza rzeczywiście produkty najnowszej 
generacji. Na ich opracowanie i wykonanie firmy muszą poświęcić ogromne nakłady, 

                                                 
5 Ibidem, s. 23. 
6 S. Dibb, L. Simkin, W.M. Pride, O.C. Ferrell: op.cit., s. 715. 



Ryszard Ratajski 

 

82

które w przypadku produktów „nietrafionych” (tzn. tych, które zostaną odrzucone  
w czasie testów rynkowych) mogą teŜ narazić firmę na powaŜne straty. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nie zawsze moŜliwa jest pełna adaptacja produktu, zasobów 
oraz wszystkich elementów marketingu-mix do wymogów danego rynku. Tylko 
nieliczne firmy międzynarodowe posługują się strategią marketingową opartą na pełnej 
standaryzacji produktów i przekazu reklamowego. Jednak i te firmy, np. Coca-Cola, 
dokonują czasami drobnej adaptacji w przekazie reklamowym. Przykładem jest spot 
reklamowy napoju Coke w Stanach Zjednoczonych, w której występuje gwiazda 
futbolu amerykańskiego, natomiast w reklamie tego samego produktu w Tajlandii 
wystąpił znany tajlandzki piłkarz. Jednak w przypadku firmy Coca-Cola większość 
elementów, takich jak wzornictwo produktu, marka, sposób pozycjonowania  
są identyczne. Standardowe podejście odzwierciedla się w sposobie wykorzystania 
wątku reklamowego, a takŜe dokonuje się zwykle niewielkiej adaptacji. 

Dostosowanie działa ń marketingowych do warunków 
kulturowych 

Istnieje wiele przykładów firm, które wchodząc na rynki międzynarodowe musiały 
zmierzyć się z róŜnicami kulturowymi, jakie napotkały na swojej drodze. Te, które 
dobrze poznały rynek i dostosowały produkty do danego otoczenia, osiągnęły sukces. 
Te, które nie skupiły się na preferencjach konsumentów, osiągnęły straty. PoniŜej 
podano kilka przykładów firm, które z powodzeniem działają na rynkach 
marketingowych oraz tych, które straciły na swojej niewiedzy. 

„Złote łuki McDonald’sa juŜ od paru dziesiątek lat są rozpięte ponad przepaściami 
dzielącymi kultury”. Recepta firmy McDonald’s, z niewielkimi tylko modyfikacjami, 
zdaje się być bardzo skuteczna. Gdy McDonald’s otwierał swoją pierwszą restaurację  
w DŜakarcie na początku lat dziewięćdziesiątych w menu nie moŜna było znaleźć słowa 
„hamburger”; był „Big Mac”, równieŜ róŜne „burgery”, ale Ŝadnego „hamburgera”.  
W kraju o największej liczbie muzułmanów na świecie jakiekolwiek odniesienie do 
ham (szynki) mogłoby być wręcz obraźliwe dla części konsumentów. Prawdopodobnie 
tylko nieliczni mieszkańcy DŜakarty wiedzą, Ŝe słowo „hamburger” wywodzi się od 
niemieckiego miasta Hamburg i Ŝe tak nazwany produkt zawiera wyłącznie wołowinę, 
nie zaś wieprzowinę. Kiedy „złote łuki” zaczęły się wznosić nad Indiami, słowo 
„hamburger” takŜe było nieobecne, ale tym razem z dwóch powodów. Zarówno 
muzułmanie, jak i hinduiści powstrzymują się od jedzenia wieprzowiny, jak równieŜ 
dlatego, Ŝe czczą krowy i w Ŝadnym wypadku nie tolerowaliby w menu wołowiny. 
Zamiast tego mają „burgery” z kurczaka i baraniny. 

McDonald’s stanowi wzorzec marketingu w skali światowej, gdyŜ zapewnia 
klientom z gruntu identyczne doświadczenie kulinarne wszędzie, gdziekolwiek pojawią 
się „złote łuki”. Zwraca teŜ uwagę na lokalne gusty i oczekiwania. Przykładowo: 

– w Singapurze kiełbaska „McMuffin’, serwowana w porze śniadaniowej, jest 
zrobiona z pikantnego mielonego mięsa drobiowego, nie zaś wieprzowego; 
około 15 procent mieszkańców tego państwa stanowią bowiem muzułmanie, 

– w Singapurze oferuje się równieŜ „Kiasuburgera”, gigantycznych rozmiarów 
sandwicza; nazwa pochodzi od słowa oznaczającego w języku hokkien 
„obawiać się na czymś stracić”; „Kiasuburger” został pomyślany tak, aby 
singapurskie łakomczuchy były pewne, Ŝe nie wyjdą z restauracji głodne, 
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– w Japonii „złote łuki” pojawiają się nie na deptakach handlowych w osiedlach 
podmiejskich, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, lecz zdobią 
restauracyjki przy dworcach kolejowych oraz stacjach metra i obsługują  
w większości klientów, którzy wolą dania na wynos, 

– jako odpowiedź na obserwowaną tendencję do powrotu tradycyjnych 
japońskich upodobań, w jadłospisie obok „Big Maca” pojawia się często 
„Teriyakiburger”.; łagodne curry, róŜne dania z ryŜu takŜe są czasami 
włączane do menu w dąŜeniu do pokonania powaŜnych miejscowych 
konkurentów, takich jak Mosburger, 

– w Moskwie trzeba uczyć pracowników restauracji miłego uśmiechania się  
do klientów, tak jak to jest w innych restauracjach firmy, poniewaŜ Rosjanie 
nie są przyzwyczajeni do uśmiechania się do obcych, 

– ostatnio McDonald’s otworzył pierwszą koszerną restaurację w Izraelu,  
w pobliŜu Tel Awiwu, a restauracja w Mekce w Arabii Saudyjskiej podaje 
tylko wołowinę hala, czyli pochodzącą z uboju dokonanego zgodnie  
z regułami prawa islamskiego, 

– europejscy klienci mogą zamówić: w Polsce koktajl mleczno-owocowy  
i Wieś Maca, w Holandii − „burgery” wegetariańskie, a w Norwegii − 
„burgery” z łososia. 

Wszystkie te lokalne wariacje menu pomogły firmie McDonald’s stać się 
„numerem jeden” w branŜy szybkich dań niemal na całym świecie. Filipiny naleŜą do 
nielicznych wyjątków, gdzie miejscowa sieć Jollibee „zepchnęła” „Big Maca” na drugie 
miejsce. Jollibee zaspokaja filipińskie gusta przyprawiając befsztyki, obsmaŜane 
kawałki kurczaków i spaghetti na słodko, a zarazem pikantnie. McDonald’s walczy  
o odzyskanie pierwszej pozycji, wprowadzając dodatkowe, odpowiadające miejscowym 
konsumentom dania takie, jak pikantne befsztyki, ryŜ i kiełbaski „Longganisa”. 

W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych wszystkie bez 
wyjątku restauracje pod „złotymi łukami” były bezalkoholowe, podobnie jak to jest  
w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ciągu drugiej połowy lat osiemdziesiątych wielu 
europejskich klientów zaczęło się przenosić do miejscowych restauracji, w których 
mogli rozkoszować się kuflem piwa lub kieliszkiem wina do posiłku. ToteŜ  
po wewnętrznej debacie w kierownictwie, McDonald’s postanowił uczynić wyjątek  
w swojej globalnej strategii i zezwolić europejskim koncesjonariuszom na oferowanie 
konsumentom wina lub piwa, zgodnie z lokalnymi upodobaniami i przyzwyczajeniami. 
W efekcie utraceni klienci powrócili pod „złote łuki” 7. 

Linie lotnicze nauczyły się równieŜ modyfikacji menu, aby sprostać kulturowym 
preferencjom konsumentów. American Airlines na niektórych trasach podaje pizzę, 
Kiwi serwuje dania odpowiadające muzułmanom, El Ar − koszerne hamburgery dla 
dzieci, Japa Air Lines − potrawy bez pieprzu, natomiast na pokładzie samolotów 
Lufthansy moŜna zamówić dania wegetariańskie. 

Oprócz spółki McDonald’s, równieŜ inne firmy zaangaŜowane w marketing 
szybkich dań w skali całego świata dostosowują swoją ofertę do lokalnych gustów.  
Do przykładów takich firm moŜna zaliczyć: 
1. Burger King zmodyfikował jadłospis w Singapurze, dodając curry z kurczaka oraz 

„Rendangburgera” − kawałki duszonej wołowiny w ostrym i aromatycznym sosie. 

                                                 
7 R. Gesteland: RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 118-120. 
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2. Wendy’s oferuje swoim japońskim klientom sandwicze ze smaŜonymi kotletami 
wieprzowymi, podawane z miseczką ryŜu. 

3. Firma Kentucky Fried Chicken zrezygnowała w Japonii z tłuczonych ziemniaków  
i sosów do pieczeni, natomiast dodała frytki i curry z kurczaka podawane z ryŜem 
oraz zmniejszyła o połowę zawartość cukru w sałatce z surowej kapusty. 

4. Dunkin Donuts sprzedaje w Azji Południowo-Wschodniej interesujące odmiany 
swoich pączków, zawierające np. mango. 

5. Pizza Hut oferuje w Singapurze wiele odmian swojej specjalności. Wierzch pizzy 
„Singapura” jest pokryty mięsem wołowym, cebulą i płatkami suszonego chili, 
pizzę „Kelong” znamionują sardynki, cebula i świeŜe chili, a wyróŜnikiem pizzy 
„Merlion” jest baranina ze strączkami chili. Natomiast do pizz przeznaczonych dla 
Tajów dodaje się na wierzch ananasa, a ponadto stawia się na stołach miseczki  
z ostrym sosem. 

6. Shakey’s oferuje w Singapurze pizzę o nazwie „Temasek Special” z marynowaną 
wołowiną, świeŜymi ogórkami, sosem satay i strączkami chili. Stali bywalcy mogą 
teŜ skomponować własny wierzch z takimi ingrediencjami, jak zielony groszek 
oraz ziarna kukurydzy. 

7. Campbell Soups zajmuje się komponowaniem całej gamy zup dla Azjatów w swym 
laboratorium badawczo-rozwojowym w Hongkongu. Pierwszym osiągnięciem była 
zupa z rukwii wodnej z kaczych Ŝołądków. Właściwie Campbell nauczył się 
dostosowywać swoją ofertę do regionalnych upodobań na macierzystym, 
amerykańskim rynku, robiąc łagodne zupy dla Środkowego Zachodu, a bardziej 
pikantne dla stanów południowo-zachodnich. To doświadczenie „u siebie” 
pomogło na rynku meksykańskim, gdzie zaoferowano zagęszczoną zupę „Chile 
Poblano”. 

8. Blue Diamond Growers, światowa potęga w marketingu migdałów, przyprawia  
je na potrzeby sprzedaŜy w Meksyku sproszkowanym chili, serem i cytryną8. 
Przed kilku lat, gdy poszukiwano najbardziej znaczących symboli mijającego 

wieku, okazało się, Ŝe jednym z nich jest kowboj reklamujący papierosy Marlboro . 
Jego powszechnie do dziś znany wizerunek stał się ikoną, niedościgłym wzorem 
skutecznej reklamy i natchnieniem creative directors. Wartość marki Marlboro 
wyceniono w roku 2000 na ponad 21 mld dolarów. DuŜa była w tym zasługa 
skoncentrowanej kampanii reklamowej. W latach pięćdziesiątych Marlboro na rynkach 
światowych promowane było przez dwanaście róŜnych agencji reklamowych.  
Co najmniej siedem z nich przygotowywało programy promocyjne w Europie.  
W zarządzie Philip Morris uwaŜano, Ŝe naleŜy uszanować lokalne odrębności, 
stosowano zatem róŜne reklamy. Jednak z chwilą, gdy stworzony przez Barnetta 
kowboj „przegalopował” po psychice amerykańskiego konsumenta, skutecznie 
odrywając go od innych marek, zdecydowano się na kolejny eksperyment.  
Na wszystkich rynkach, gdzie sprzedawano Marlboro, pojawiła się ta sama reklama.  
W ten sposób po raz pierwszy zastosowano globalną strategię promocyjną. Było to nie 
tylko tańsze, ale przede wszystkim udowodniło, Ŝe jeśli reklama nawiązuje do 
archetypów, jeśli jest w stanie manipulować skojarzeniami, to tak naprawdę nie ma dla 
niej Ŝadnych granic. 

                                                 
8 Ibidem, s. 121-122. 
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Zdaniem antropolog Jessici Jaffe, Marlboro Man łączy w sobie cechy poŜądane 
zarówno przez męŜczyzn, jak i kobiety. Jest silny, tajemniczy i niezaleŜny. Jest przede 
wszystkim autentyczny. Jessica Jaffe twierdzi, Ŝe samotny kowboj w reklamie Marlboro 
w niezwykle prosty sposób pozwala widzom odkryć ich najskrytsze fantazje  
i pragnienia. To właśnie ta tajemnicza siła oddziaływania spowodowała, iŜ na wyspach 
brytyjskich zezwolono na reklamę Marlboro tylko pod warunkiem, Ŝe w reklamach  
nie pojawi się Marlboro Man. Tak bardzo obawiano się jego atrakcyjności, Ŝe z góry 
załoŜono, iŜ jego pojawienie się spowoduje wzrost palenia tytoniu wśród młodych 
ludzi9. 

Mimo, Ŝe kowboj ten okazał się sukcesem marketingowym, istniały rynki gdzie 
jego oddziaływanie było znikome lub nawet negatywne. Rynkiem takim były kraje 
Ameryki Południowej. Podczas, gdy kowboj był uosobieniem bohaterstwa w Stanach 
Zjednoczonych i wielu innych krajach, w Ameryce Południowej moŜna nazwać  
go nieładnie „pastuch”. Podczas, gdy na Dzikim Zachodzie, Ŝycie ich wypełnione było 
niesamowitymi przygodami, w krajach Ameryki Południowej był to tylko niezbyt 
atrakcyjny zawód.  

Podczas projektowania opakowania na określony rynek zagraniczny, powinny być 
wzięte pod uwagę zakazy i nakazy charakterystyczne dla dominującej na nim religii.  
Na ilustracjach opakowań naleŜy unikać rysunków, które mogą wywołać negatywne 
skojarzenia, a tym samym przyczynić się do braku powodzenia produktu na rynku. 
Znany jest przykład polskiego przedsiębiorstwa cukierniczego, które nie uwzględniło 
religii jako czynnika mającego duŜy wpływ na nabywanie i spoŜywanie produktów 
konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwo to wysłało do Indii cieszące się popularnością 
wśród Polaków „krówki ”. Choć były to tylko cukierki, które opakowano  
z wizerunkiem krowy, towar nie znalazł nabywców. Mówiąc o wyglądzie produktu nie 
naleŜy zapominać, Ŝe islam zabrania przedstawiania ludzi i zwierząt w sztuce, a więc 
prezentując je na opakowaniach moŜna złamać zasady religijne10. 

RóŜnice w zwyczajach konsumpcyjnych Europejczyków i Amerykanów 
przyczyniły się do doprowadzenia parku rozrywki Disney’a  pod ParyŜem na skraj 
bankructwa. Spółka Disney, jedna z firm odnoszących największe sukcesy 
marketingowe na świecie, na początku wzbraniała się przed przystosowaniem swojej 
koncepcji świadczenia usług Ŝywieniowych do oczekiwań europejskiego konsumenta. 
Po otwarciu Euro-disneyland’u w 1993 roku restauracje znajdujące się na terenie parku 
oferowały zbyt mało miejsc siedzących. Podczas gdy Amerykanie zwiedzający oba 
parki Disney’a w swoim kraju, w Kalifornii i na Florydzie, jadają obiad, kiedy przyjdzie 
im na to ochota, to Francuzi i inni Europejczycy chcieli go jeść w tym samym czasie, 
około pierwszej po południu, i nie chcieli stać godzinę lub dłuŜej w kolejkach. Sprawę 
pogarszało jeszcze to, iŜ w restauracjach tych nie podawano ani wina, ani piwa. Było to 
spowodowane tym, Ŝe jadłodajnie w amerykańskich parkach Disney’a uwaŜane są  
za restauracje „rodzinne”, w których nie sprzedaje się napojów alkoholowych. 
Europejskie przyzwyczajenia i oczekiwania były jednak całkiem odmienne. Pod koniec 
1993 roku Euro Disney zanotował straty sięgające miliarda dolarów, czyli ogromnej 
kwoty, nawet jak na tak duŜą firmę. Kierownictwo spółki szybko zareagowało, 
mianując Europejczyka na stanowisko dyrektora ds. organizacyjnych, który dokonał 

                                                 
9 M. Łuszczak: Globalny kowboj z krainy Marlboro. „Marketing w Praktyce” 2003, nr 10, s. 9-11. 
10 M. Bartosik: Opakowanie na eksport. „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3, s. 30. 
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zmian. Jedną z modyfikacji był waŜny dodatek do menu: zwiedzający mogli pić piwo 
lub wino w parku, który obecnie nazywa się Disneyland Paris i ma całkiem spore konto 
w banku. 

Dla ludzi z Disney’a fiasko w Europie było tylko chwilową przerwą  
w olśniewającym paśmie sukcesów marketingowych w róŜnych kulturach. Nawet 
jednak tej „wpadki” moŜna było uniknąć, gdyby dyrektorzy spółki przestudiowali 
„europejską historię” firmy McDonald’s, innej supergwiazdy marketingu w skali 
światowej11. 

Firma Maxwell House takŜe dostosowuje, wydawałoby się standaryzowany 
produkt, jakim jest kawa. Potrzeby nabywców w skali międzynarodowej co do tego 
produktu są jednakowe; mnóstwo ludzi lubi wypić rano filiŜankę aromatycznej, 
smacznej kawy. Jednak konsumenci ze Stanów Zjednoczonych wolą spoŜywać ją  
w postaci instant albo zmielonej. Brytyjczycy piją kawę tylko w postaci instant,  
a we Francji i Niemczech klienci uŜywają tego napoju jedynie w postaci ziarnistej. 
Producent dostosował się do zmiennych w skali krajów gustów i preferencji sprzedając 
kawę w odpowiednich postaciach na poszczególnych rynkach12. 

Rola języka i jego wpływu na mark ę na rynkach 
międzynarodowych 

Lapsusy językowe mogą wywołać śmiech, ale równieŜ oburzenie. Nazwy towarów 
w niezmienionej postaci często nie mogą być przenoszone na rynki zagraniczne, 
poniewaŜ brzmią dziwnie, niezręcznie13. Do przykładów takich wpadek językowych 
moŜna zaliczyć: 
1. Likier „Irish Mist” (Irlandzka Mgiełka) sprzedawał się dość kiepsko w Niemczech, 

poniewaŜ Mist oznacza po niemiecku gnój lub tandetę. 
2. Ludzie od marketingu z pewnej włoskiej firmy z okolic Florencji produkującej 

papier toaletowy nazwali swój produkt „Soffass”. Niezbyt dokładnie odczytana lub 
niezbyt wyraźnie wymówiona nazwa, zwłaszcza w skojarzeniu z papierem 
toaletowym, moŜe dla Anglosasa oznaczać: „miękka pupa”. 

3. Model samochodu terenowego Mitsubishi Pajero, cieszący się uznaniem w róŜnych 
zakątkach świata, nie spotkał się z miłym przyjęciem w Hiszpanii. Powodem było 
znaczenie jego nazwy, która na rynku hiszpańskim oznaczała onanizm. 

4. Rozgłos zyskały trudności Forda z uŜyciem języka hiszpańskiego. Firma ta 
wprowadziła na rynek hiszpańskojęzyczny model samochodu terenowego pod 
nazwą Fiera, co po hiszpańsku oznacza „starą paskudną babę”. 

5. Znany jest takŜe przypadek firmy ESSO, której nazwa na rynku japońskim oznacza 
„gasnący samochód”. 

6. Nazwa była takŜe przyczyną niepowodzenia polskich pianin na rynku fińskim. 
Produkt bowiem nosił nazwę Calisia, a w języku fińskim jest to wyraz bardzo 
nieprzyzwoity14. 

7. Zabawna historia wiąŜe się z akcją promocyjną, jaką General Motors przeprowadził 
w Hiszpanii w związku z wprowadzeniem na rynek samochodu „Chevrolet nova”, 
co miało oznaczać „Chevrolet gwiazda”. Natomiast wymowa słów nova (gwiazda) 

                                                 
11 R. Gesteland: op.cit., s. 117-118. 
12 G. Miętek: Działać globalnie, myśleć lokalnie. „Marketing w Praktyce” 1996, nr 2, s. 54. 
13 Ibidem, s. 53. 
14 M. Bartosik: op.cit., s. 31. 
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i no-va (nie jedzie) jest jednakowa. Złośliwcy zaczęli określać nowy samochód 
jako taki, który „nie jedzie”. W tej sytuacji koncern zmienił nazwę samochodu  
na chevrolet caribe. 

8. Dyskusyjna wydaje się reklama pewnej amerykańskiej linii lotniczej działającej  
w Brazylii, prezentującej luksusowe „saloniki rendez-vous” znajdujące się w jej 
samolotach. Po jakimś czasie przewoźnik dowiedział się, Ŝe „rendez-vous” oznacza 
w Brazylii pomieszczenie wynajmowane do uprawiania miłości. 

9. We francuskojęzycznej części Kanady, w prowincji Quebec, w wielu punktach 
sprzedaŜy ukazała się reklama przedstawiająca fantastyczne właściwości nowego 
detergentu, który zmywa nawet najbardziej zabrudzone części, czyli „les partes  
de sale”. Detergent zalegał półki sklepów, gdyŜ ów idiomatyczny zwrot językowy 
oznacza „części intymne”. 

10. Anegdotyczna jest historia polskiej firmy, zajmującej się importem i sprzedaŜą 
obuwia sportowego, która chciała zaistnieć na rynku angielskim. Nazwa tej firmy 
to Athlete’s Foot. Niestety mieszkańcy tego rynku tak właśnie określają schorzenie 
zwane „syndromem śmierdzącej stopy”15. Nie trzeba więc wyjaśniać w tym 
przypadku konieczności zmiany nazwy. 

11. Uzasadniona jest takŜe poraŜka niemieckiej firmy na rynku francuskim, gdy 
wprowadziła swój lakier do włosów pod nazwą Caby-Net, co po francusku oznacza 
toaletę. 

12. Kiedy Fiat wprowadzał na rynek swój model 127, włoscy specjaliści od 
nazewnictwa zaproponowali dla niego imię Rustica. W języku włoskim brzmi to 
atrakcyjnie, ale samochód miał być sprzedawany pod tą samą nazwą w całej 
Europie. Zaś w angielskim Rustica kojarzy się z rdzą (rust). Dlatego zrezygnowano 
z tej nazwy. 

13. Znane są takŜe na rynku polskim Ŝarówki firmy OSRAM czy czasopismo Burda, 
których nazwy kojarzą się Polakom jednoznacznie. 
Jednym z podstawowych czynników wpływających na róŜnicowanie marek na 

rynku międzynarodowym są języki. Olbrzymie ich zróŜnicowanie ma szczególny 
wpływ na główny element marki, jaki stanowi jej nazwa. WaŜne jest bowiem jej 
brzmienie. Powinno ono być takie, aby nabywcy na róŜnych rynkach mogli tę nazwę 
bez kłopotów wymówić i by nie nasuwała ona niewłaściwych skojarzeń16. Z tego 
względu wiele firm róŜnicuje marki swoich produktów na określonych rynkach 
zagranicznych. Przykładowo, zróŜnicowane są nazwy niektórych marek koncernu 
Unilever. Jego proszek Omo nazywa się w Niemczech Sunil, we Francji Skip,  
w Szwecji Via, a u Anglosasów Persil. ZróŜnicowane są teŜ marki koncernu  
w przypadku innej grupy produktów. We Włoszech uŜywana jest marka Kapitan 
Findus, we Francji Kapitan Iglo, a w Anglii Capital Birds Eye. Marki lokalne 
wykorzystywane są takŜe dla identycznego płynu do płukania tkanin: Kuschelweich, 
Snuggle, Mimosin, Cojaline czy Huggie. W tym przypadku wspólna jest tylko postać 
misia występującego na opakowaniu. Nazwa marki Algida, naleŜąca takŜe do koncernu 
Unilever róŜni się w zaleŜności od rynku, na którym jest oferowana, np. na rynku 
środkowoeuropejskim (m.in. w Polsce, Bułgarii) − Algida, na Węgrzech i w Austrii − 
Eskimo, w Niemczech i Rosji − Longnese, w Belgii, Portugalii i Holandii − Ola,  

                                                 
15 J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 65. 
16 Szerzej: J. Mazur, A. Sznajder: Marketingowa orientacja przedsiębiorstw. WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 

1995. 
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w Hiszpanii − Frigo, na rynku włoskim − Eldorado, itp. Jednolity jest znak Algidy, 
który przedstawia chorągiewki z biało-czerwonymi paskami i niebieskim napisem. 

Zakończenie 
Przy prowadzeniu działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych 

naleŜy poświęcić wiele uwagi takim elementom kultury jak: religia, język, uprzedzenia  
i obyczaje, znaczenia symboli, liczb i kolorów, poziom wykształcenia, poczucie estetyki 
oraz wzory konsumpcji. Na nastawienie konsumentów do produktów pochodzących  
z zagranicy wpływa tzw. etnocentryzm konsumencki polegający na preferencji 
produktów krajowych.  

Szczególnie duŜo trudności w dostosowaniu strategii marketingowej na rynku 
zagranicznym moŜe przysporzyć religia danego kraju, jego język oraz znaczenia danych 
symboli, kolorów itd. Firma, która nie poświęci czasu i funduszy na poznanie danej 
kultury oraz nie zwróci uwagi na istotne elementy kultury moŜe stracić o wiele więcej. 
Rzadko kiedy moŜna wprowadzić na dany rynek produkt lub promocję w postaci 
niezmienionej. Zazwyczaj jest konieczna zmiana choćby minimalna (zmiana 
opakowania, koloru produktu itd.).  

Znanych jest bowiem wiele przykładów przedsiębiorstw, które nie dostosowały 
elementów strategii do danej kultury i odniosły niepowodzenie. Jedne z nich 
dostatecznie szybko zauwaŜyły pomyłkę i w odpowiednim momencie dokonały 
odpowiednich zmian. Inne niestety musiały pogodzić się z poraŜką. Słuszne jest 
powiedzenie: „Człowiek mądry po szkodzie”. Nawet wśród największych korporacji 
globalnych istnieją takie, którym nie zawsze udaje się dostosować do warunków 
kulturowych na danym rynku. Inne natomiast są profesjonalistami, swobodnie 
przechodzącymi z kultury do kultury.  

PRACTICAL EXAMPLES OF THE INFLUENCE  

OF CULTURAL DIFFERENCES ON THE MARKETING 

Summary  

It is very important to recognize the culture of potential partners before beginning  
of business negotiations. The classifications of cultures can help in such preparation. The 
important issues are: recognizing the culture attitude towards time; what the importance of social 
status is (ceremonial cultures); whether it is more important to accomplish results or interacting 
with people; whether the cultures have bigger or smaller expressiveness. Such general data do not 
give the complete necessary information for proper negotiations with partners from foreign 
cultures; they are, however, to a certain extend helpful in making decisions.  
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RÓśNICE KULTUROWE JAKO DETERMINANTA 
KOMUNIKACJI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM 

Streszczenie 
Jednym z przejawów postępującej globalizacji jest coraz częstsze operowanie 

przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach. Wśród wielu aspektów, które towarzyszą wtedy 
firmom jest zróŜnicowanie kulturowe. W artykule poruszono problematykę wpływu kultury na 
komunikację w biznesie międzynarodowym. Wskazano na róŜnorodne potrzeby kulturowe 
nabywców oraz na istotne róŜnice, które mają wpływ m.in. na prowadzenie negocjacji na 
globalnym rynku. 

Wprowadzenie 
Bardzo często dochodzi do komunikacji osób, grup lub narodów, które myślą, czują 

i zachowują się odmiennie. Mimo tych odmienności mają one do czynienia  
z problemami, których rozwiązywanie wymaga współpracy. Większość problemów 
biznesowych nie zatrzymuje się na granicach państw. Istotne zatem jest poznanie 
kultury, z jakiej pochodzą partnerzy biznesowi, jej uwarunkowań, potrzeb kulturowych 
oraz podstawowych obszarów powstawania rozbieŜności w sposobie myślenia, 
reagowania, zachowania. 

Definicje kultury 
Słowo „kultura” ma wiele znaczeń, które odnoszą się do łaciny, w której kultura 

oznacza uprawianie ziemi. Kulturę moŜna określić jako „całokształt materialnego  
i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej 
dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie”2. Zgodnie z tą definicją, w skład 
kultury wchodzą nie tylko instytucje społeczne i wytwory materialne (ubrania, 
samochody, przedmioty codziennego uŜytku, narzędzia pracy itd.), ale takŜe zasady 
współŜycia społecznego, idee, przekonania, sposoby postępowania, wzory, kryteria 
ocen moralnych i estetycznych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające 
obowiązujące zachowania3.  

W większości języków zachodnich kultura jest utoŜsamiana z:  
a) cywilizacją lub określonym poziomem intelektualnym, którego przejawem jest 

wykształcenie, sztuka i literatura (określana jako kultura nr 1) lub 

                                                 
1 GraŜyna Rosa – dr hab. prof. US, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Jednotomowa encyklopedia PWN. Red. A. Krupa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 424. 
3 Ibidem, s. 424. 
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b) zaprogramowaniem umysłu, określeniem sposobów myślenia, reagowania  
i odczuwania; obejmuje całą sferę codziennych zachowań, takich jak: sposób 
pozdrawiania się, okazywanie lub skrywanie uczuć, jedzenie, zachowanie 
fizycznej odległości w kontaktach z innymi, miłość, dbałość o higienę 
osobistą. 

Zaprogramowanie umysłu moŜna rozpatrywać na trzech poziomach, 
przedstawionych na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Poziomy ludzkiego zaprogramowania umysłowego 
Źródło: G. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000, s. 40. 

Natura ludzka jest elementem wspólnym dla wszystkich istot ludzkich, 
otrzymywanym wraz z genami. „Zdolność człowieka do odczuwania strachu, złości, 
smutku, miłości, radości, potrzeba przynaleŜności do grupy, chęć do zabawy lub 
odpoczynku, umiejętność obserwacji środowiska i wymiany poglądów są właśnie 
częścią natury ludzkiej”4. Sposób czy umiejętność radzenia sobie z uczuciami, sposób 
wyraŜania strachu lub radości oraz postrzegania rzeczywistości są juŜ kształtowane 
przez kulturę. Osobowość zaś jest zbiorem charakterystycznych dla jednostki 
wyjątkowych cech, często dziedziczonych z genami, ukształtowanych przez własne 
doświadczenia i wpływy otoczenia. 

Wśród instytucjonalnych składników kultury wymienia się np. struktury społeczne 
i religijne, takŜe wyrazy, przejawy intelektualne i artystyczne charakteryzujące dane 
społeczeństwo, a w niektórych źródłach takŜe „Ŝycie polityczne”5. W skład 
współczesnego pojęcia szeroko rozumianej kultury wchodzą róŜne formy i techniki 
działania, róŜne rodzaje wytworów i narzędzi, systemy wierzeń i ideałów, zespoły norm 

                                                 
4 G. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000, s. 41. 
5 E. Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004, s. 63. 
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i wartości oraz postaw i wzorców zachowania. Wobec szerokiego zakresu omawianego 
pojęcia, w ramach kultury globalnej wyróŜnia się trzy jej podzakresy, tj.6: 

− kulturę materialną, 
− kulturę niematerialną, 
− kulturę społeczną. 
Kultura materialna, zwana takŜe cywilizacyjną, obejmuje technikę oraz działania  

i wytwory słuŜące bezpośrednio zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka. 
Kulturę materialną stanowią na przykład, odkrycia archeologiczne: gliniane dzbany, 
broń, biŜuteria. 

Kultura niematerialna, czyli duchowa, zwana semiotyczną, zapewnia integrację 
społeczeństwa i jest narzędziem komunikowania się ludzi. Kultura ta obejmuje język, 
sztukę, wiedzę, przekonania, moralność, ideologię, religię, mity, symbole, orientacje.  

Kultura społeczna, zwana teŜ socjalną, obejmuje organizację społeczeństw  
i związane z nią wzory, normy postępowania oraz stosunków społecznych. Jak wynika 
z powyŜszych definicji, kultura jest tym wszystkim, co członkowie społeczności 
przejmują w następstwie swoich kontaktów z innymi, nie zaś dziedziczenie biologiczne. 
Jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie w procesie uspołecznienia i w efekcie 
jest czymś wyuczonym w procesie kontaktów społecznych, a nie zawartym w genach i 
zostaje częściowo rozmyślnie, a częściowo mimochodem wpojona młodszym członkom 
społeczeństwa7. 

Uwarunkowania i potrzeby kulturowe 
Kultura jest najbardziej podstawową determinantą ludzkich pragnień i zachowań. 

W jej skład wchodzą podstawowe wartości, spostrzeŜenia, preferencje i zachowania, 
których jednostka uczy się od rodziny i innych podstawowych instytucji. Śledzenie 
przemian kulturowych i rozwoju potrzeb kulturowych moŜe być pomocne w tworzeniu 
nowych sposobów obsługi klienta8. Kultura jest tym elementem otoczenia 
przedsiębiorstw, który odgrywa podstawową rolę w procesie komunikowania się  
z klientami. W marketingowej teorii zachowań konsumentów wyróŜnia się teŜ czynniki 
kulturowe, wpływające na zachowanie nabywcze. NaleŜą do nich:  
1. Środowisko, stanowiące najbliŜsze otoczenie człowieka (np. rodzina). Jest 

ośrodkiem kształtowania najwaŜniejszych wzorców zachowań i cech 
osobowościowych jak: praktycyzm, indywidualizm, wygodnictwo, itp. 

2. Subkultura, stanowiąca część kultury ogólnej. PrzynaleŜność do subkultury mogą 
wyznaczać takie cechy jak narodowość, rasa, wyznanie. 

3. Klasa społeczna. Klasy społeczne są homogenicznymi i trwałymi grupami, 
zorganizowanymi w sposób hierarchiczny. PrzynaleŜność do określonej klasy 
obliguje do zachowania się według przyjętych reguł, takŜe w procesie zakupu.  
W Polsce jest to zjawisko o mocno zachwianej przejrzystości – klasy się 
przenikają, kryteria kwalifikacji do poszczególnych klas są płynne. Narasta bowiem 
proces rozwarstwiania się społeczeństwa. 
Kultura jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zachowania 

konsumentów. Sposoby ubierania, odŜywania się, urządzenia mieszkania, formy 

                                                 
6 N. Goodman: Wstęp do socjologii. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1992, s. 39.  
7 K. śelazna, I. Kowalczuk, B. Mikuta: Ekonomika konsumpcji, elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 136. 
8 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 2002, s. 302. 
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zachowania się w pewnych sytuacjach, stosunek do innych ludzi, system norm 
społecznych, uznawane wartości itd. są przejawami określonego dziedzictwa 
kulturowego. Swoje źródła w kulturze danego społeczeństwa mają równieŜ takie 
zjawiska psychologiczne, jak przekonania, postawy czy przesądy9.  

Nieodłącznym elementem kaŜdej kultury są potrzeby kulturowe. Najbardziej znane 
potrzeby określił w swojej hierarchii A.H. Maslow. Do potrzeb kulturowych zaliczył 
potrzeby przynaleŜności i miłości (np. przynaleŜność do rodziny, akceptacja przez 
przyjaciół), potrzeby uznania (np. prestiŜ, osiągnięcie sukcesu, szacunek) i potrzeby 
samorealizacji, które są najwyŜszą grupą potrzeb w hierarchii i obejmują m.in. potrzeby 
wiedzy i rozumienia oraz estetyczne10. Stanowią one potrzeby rozwoju jednostki i są 
zazwyczaj uwarunkowane społecznie i kulturowo.  

PrzynaleŜność do wspólnot, którymi są rodziny, społeczności lokalne, grupy 
rówieśnicze, narody, wspólnoty religijne, rasy, mniejszości narodowe, ma ogromne 
znaczenie dla kaŜdego człowieka. Więzi społeczne łączą ludzi i dostarczają im wiele 
cennych wartości oraz zaspokajają ich potrzeby kulturowe. Wspólnoty te cechuje 
wysoki stopień poczucia przynaleŜności grupowej i identyfikowania się jednostek  
z grupą oraz pielęgnowanie wspólnych wartości grupowych11. 

Rodzina stanowi najwaŜniejszą wspólnotę dla jednostki. Z członkami rodziny 
nawiązuje się bowiem pierwsze i najtrwalsze więzi emocjonalne. Od rodziny kaŜdy 
człowiek oczekuje miłości, akceptacji, współczucia, pocieszenia itp., a kiedy to 
otrzymuje, zyskuje poczucie bezpieczeństwa i potwierdzenia własnej wartości. Ponadto 
rodzina przekazuje swoim członkom treści, wzory kulturowe i obyczaje12. Przekazując 
człowiekowi w procesie uspołecznienia podstawowe dziedzictwo kulturowe własnego 
narodu, jest takŜe niezbędnym pomostem, za pośrednictwem którego jednostka wchodzi 
w większą wspólnotę, a więc staje się członkiem danego narodu. 

Grupy rówieśnicze z reguły tworzą spontanicznie dzieci kilku- lub kilkunastoletnie. 
Tu kształtują się autorytety i trwalsze relacje oraz pojawiają się rywalizacja i koalicje. 
Nastolatki tworzą inną odmianę wspólnoty, tzw. paczkę młodzieŜową. Wpływa ona na 
kształtowanie postaw i opinii swoich członków oraz ukierunkowuje proces 
podejmowania przez nich decyzji. W grupie tej zazwyczaj pojawiają się pierwsze 
przyjaźnie, które uczą człowieka partnerskiego współŜycia z innymi. 

Wytworami kultury, które pozwalają człowiekowi lepiej zaspokoić potrzeby 
bytowe, porządkować świat społeczny, redukować najróŜniejsze lęki i obszary 
niepewności, porozumiewać się, definiować i utrzymywać toŜsamość grupową, są13: 

– język, 
– wiedza i przekonania, 
– wartości i normy moralne, 
– zwyczaje i obyczaje. 
KaŜdy z tych elementów zawiera w sobie pewien zbiór społecznych znaczeń  

i przekonań, pewien rodzaj wartościowania i pewien podkład emocjonalny (przeŜycie). 
W realnym funkcjonowaniu społeczeństwa są one ze sobą połączone, w głowach ludzi 
najczęściej zmieszane, a na ich zachowania wpływają jako całościowy, lecz 

                                                 
9 S. Gajewski: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 116. 
10 L. Rudnicki: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000, s. 42. 
11 K. Bolesta-Kukułka: Socjologia ogólna. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 127. 
12 H. Januszek, J. Sikora: Podstawy socjologii. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 51. 
13 K. Bolesta-Kukułka: op. cit., s. 169. 
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niekoniecznie spójny logicznie światopogląd. MoŜna powiedzieć, Ŝe języki i symbole, 
będące elementami rytuałów religijnych, narodowych, regionalnych i zawodowych, 
słuŜą przede wszystkim do społecznej komunikacji. Przekonania, zwyczajne i obyczaje 
zapewniają społeczną integrację i toŜsamość, a wartości i normy moralne pełnią funkcje 
regulacyjne14. Wpływ kultury przejawia się więc w15: 

a) przyjętym układzie wartości, postaw, preferencji, 
b) hierarchii potrzeb jednostki, grupy społecznej, 
c) systemie instytucji społecznych (organizacje, regulacje prawne i polityczne, 

system kształcenia), 
d) charakterze zwyczajów, definicji, obrzędów, 
e) rodzajach i cechach wzorców zachowań, w znaczeniu takich wartości, jak 

wierność, zaangaŜowanie, honor, godność, odwaga, skłonność do ryzyka, 
f) znaczeniu przypisywanemu róŜnym symbolom i kolorom. 

RóŜnice kulturowe – istota, podstawowe obszary i źródła 
Badania nad kulturą pozwalają na określenie róŜnic w sposobie myślenia, 

odczuwania, zachowaniu róŜnych grup i kategorii ludzi. RóŜnice kulturowe objawiają 
się w róŜnych aspektach. Najlepiej obejmują zagadnienie takie kategorie, jak: symbole, 
bohaterowie, rytuały oraz wartości. 

Jądro kultury stanowią wartości definiowane jako skłonności do dokonywania 
określonego wyboru. Stanowią one odzwierciedlenie uczuć będących biegunami 
odczuwania, np.: dobry – zły, czysty – brudny, ładny – brzydki, naturalny – sztuczny, 
racjonalny – irracjonalny16.  

Wartości są podstawowymi umiejętnościami, kształtującymi się w rozwoju dziecka 
w pierwszych dziesięciu latach Ŝycia. Jest ono wtedy na tyle małe, Ŝe nie dyskutuje  
z nimi, nie ocenia, a tylko przyswaja. Tak ukształtowany system wartości bardzo trudno 
zmienić w późniejszym czasie. Z badań prowadzonych nad interpretacją wartości 
wynika, Ŝe moŜna dostrzec następujące prawidłowości w zachowaniach respondentów:  

a) wartości wyraŜające to, co chcielibyśmy, czyli wyobraŜenie świata idealnego, 
b) wartości wyraŜające to, czego chcemy naprawdę, czyli faktyczne oczekiwania 

wobec istniejącej rzeczywistości. 
RóŜnica między tymi stanami tkwi w normach. Są one rozumiane jako standardy 

wartości obowiązujące w danej grupie. Stan idealny jest wyraŜany w normach 
absolutnych i dotyka kwestii etycznych, natomiast deklaracja rzeczywistej chęci to 
norma statystyczna, wskazująca na wybory dokonywane przez większość. O tym, czego 
chce człowiek, decydują więc względy ideologiczne, natomiast o tym, czego chce 
naprawdę, decydują względy praktyczne. 

Rytuały są społecznie niezbędnymi, zbiorowymi działaniami. Przykładem mogą 
być zwyczaje powitań, poŜegnań, sposoby okazywania szacunku innym, ceremonie  
i obchody róŜnych uroczystości. 

Bohaterowie to postaci, współczesne lub historyczne, realne lub fikcyjne, które 
utoŜsamiają pewne cechy szczególnie cenione w danej kulturze i tym samym stanowią 

                                                 
14 K. Bolesta-Kukułka: op.cit., s. 169. 
15 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003, s. 248. 
16 Por. G. Hofstede: op.cit.,, s. 44. 
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rodzaj wzorca zachowań. Mogą do nich naleŜeć bohaterowie z bajek, filmów, nawet 
telenoweli. 

Symbole oznaczają słowa, gesty, obrazy lub przedmioty, które mają określone 
znaczenie i szczególny wizerunek, są rozpoznawalne tylko przez członków danej grupy. 
Pod pojęciem kategorii symbolu moŜna rozumieć język, Ŝargon, sposób ubierania się, 
styl zachowań, fryzurę, niektóre posiadane przedmioty, miejsca spotkań, flagi, szaliki, 
oznaki statusu (np. pióro, teczka, okulary, samochód, biŜuteria). Symbole stale się 
zmieniają na skutek zmian w otoczeniu międzynarodowym, są przejmowane z innych 
kultur, ustępują miejsca nowym. 

W badaniach nad róŜnicami kulturowymi przynaleŜność do danego państwa 
stanowi często kryterium klasyfikacji kultur. MoŜna spotkać określenia dotyczące 
pewnych zachowań: typowo niemieckie, typowo japońskie. Nie jest to wyraźne 
kryterium klasyfikacji, ale ze względu na moŜliwości pozyskania informacji i danych, 
najbardziej optymalne. 

RóŜnice kulturowe w negocjacjach 
Do klasycznych zachowań niewerbalnych wśród których występują podstawowe 

róŜnice naleŜą: 
1. Bliskość przestrzenna (element proksemiczny). 
2. Dotykanie (element haptyczny). 
3. Kontakt wzrokowy (element oczny). 
4. Ruchy (element kinetyczny). 

Klasyczny dystans przestrzenny między negocjatorami jest określany jako 
odległość na wyciągnięcie ręki. Istnieją jednak róŜnice charakteryzujące zachowanie 
negocjatorów w róŜnych krajach. MoŜna więc wyróŜnić dystans przestrzenny mały,  
od 20 do 35 cm, charakterystyczny dla świata arabskiego, w Europie – dla krajów 
romańskich, oraz dystans duŜy 40-60 cm, charakterystyczny dla większości krajów 
azjatyckich, północnej, środkowej i wschodniej Europy oraz krajów 
północnoamerykańskich 

Dotykanie w trakcie negocjacji jest elementem, który moŜe wzbudzać wiele 
nieporozumień. Istnieją bowiem duŜe róŜnice w podejściu do dotykania się podczas 
negocjacji. Skrajnością są zachowania Amerykanów, często klepiących partnerów  
po ramionach, szturchających łokciem, ściskających z radości, Francuzów,  
teŜ preferujących kontakt dotykowy, oraz Brytyjczyków – powściągliwych, 
„bezdotykowych”. Analizując zachowania Europejczyków, moŜna zaryzykować 
stwierdzenie, Ŝe kontakt dotykowy maleje z południa Europy na północ. W krajach 
romańskich jest popularny i oczekiwany, w krajach środkowoeuropejskich – 
sporadyczny, zaś w krajach północnoeuropejskich – bardzo rzadki. Odmianą kontaktu 
dotykowego jest uścisk dłoni. Przykładowo, Europejczycy podają rękę przy powitaniu  
i poŜegnaniu. RóŜnice pomiędzy uściskami dłoni przedstawiono  
w tabeli 1. 
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Tabela 1. RóŜnice pomiędzy uściskami dłoni 

Uścisk dłoni 
Niemcy Mocny, energiczny, często wymieniany 
Francuzi Lekki, szybki, często wymieniany 
Brytyjczycy Umiarkowany pod kaŜdym względem 
Latynosi Mocny, często wymieniany 
Amerykanie Mocny, rzadko wymieniany 
Arabowie Delikatny, powtarzany, przeciągający się 
Koreańczycy Umiarkowanie mocny 
Azjaci Bardzo delikatny, rzadko wymieniany 

Źródło: R. R. Gestland: RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie  
w róŜnych kulturach. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.78. 

Kontakt wzrokowy jest najbardziej sugestywną kategorią mowy ciała. MoŜna 
wyróŜnić następujące rodzaje kontaktu wzrokowego: 

– intensywny – charakterystyczny dla świata arabskiego oraz romańskich krajów 
europejskich, śródziemnomorskich, 

– stały – kraje północnoeuropejskie i północnoamerykańskie, 
– umiarkowany – kraje afrykańskie, Tajlandia, Korea Południowa, 
– niebezpośredni – większość krajów azjatyckich. 
Zachowania o charakterze kinestetycznym charakteryzują w zasadzie dwie 

kategorie: mimika i gestykulacja. Do głównych elementów w zakresie których 
występują największe rozbieŜności naleŜą: unoszenie brwi, gesty, pokazywanie palcem, 
przywoływanie palcem, pukanie się w czoło, kciuk do góry, znak zwycięstwa, znak 
„ok”. RóŜnice w znaczeniu uniesionych brwi przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. RóŜnice w znaczeniu uniesionych brwi 

Unoszenie brwi 
Amerykanie i Kanadyjczycy Zainteresowanie, zdziwienie 
Brytyjczycy Sceptycyzm 
Niemcy „Ale jesteś bystry” 
Filipińczycy „Cześć” 
Arabowie „Nie” 
Chińczycy Niezgadzanie się z czymś 

Źródlo: R.R. Gesteland: op.cit., s. 82. 

Najbardziej niejednoznacznym gestem jest posługiwanie się lewą ręką: w kulturze 
islamskiej i buddyjskiej niedopuszczalne jest dotykanie nieludzi lub wręczanie,  
np. wizytówek. Pokazywanie palcem w większości krajów nie naleŜy do zasad dobrego 
zachowania i naleŜy się tego gestu wystrzegać. Przywoływanie palcem jest w Europie  
i Ameryce gestem bardzo popularnym, natomiast w całej Azji przywołuje się tak tylko 
psy i kobiety lekkich obyczajów. Zastępuje go natomiast ruch zagarniający prawą 
dłonią. 

Pukanie się w czoło oznacza w większości krajów niewerbalne przekonanie  
o głupocie rozmówcy (np. Francja, Włochy, Niemcy, Polska), choć w Hiszpanii  
i Wielkiej Brytanii gest ten odnosi się do jego wykonawcy i oznacza przekonanie  
o własnej bystrości. W Holandii natomiast wszystko zaleŜy od ułoŜenia palca, którym 
ten gest jest wykonywany: jeśli pionowo w prawą stronę głowy to oznacza przekonanie 
o rozumności drugiej osoby, jeŜeli zaś puka się palcem ułoŜonym poziomo – 
przekonanie o głupocie rozmówcy. 
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Kciuk do góry w większości krajów oznacza pochwałę, w sensie: wspaniale, ale  
np. Niemcy odczytują go jako jedynkę, natomiast cały Bliski i Środkowy Wschód jako 
gest obraźliwy. Znak zwycięstwa to gest w kształcie litery V, stworzony poprzez dwa 
palce: środkowy i wskazujący, dłonią zwróconą na zewnątrz. JednakŜe odwrócenie 
dłoni jest gestem bardzo obraźliwym w stosunku do rozmówcy. Najbardziej 
niejednoznacznym gestem jest znak „ok.”, czyli kółko zrobione z kciuka i palca 
wskazującego. Amerykanie odczytują go jako zapewnienie, Ŝe wszystko w porządku, 
Japończycy kojarzą z monetą i rozmową o pieniądzach, Francuzi utoŜsamiają z zerem, 
czyli niczym. Negatywną wymowę ma ten gest na Półwyspie Iberyjskim, w Ameryce 
Łacińskiej, niektórych krajach Europy i Rosji. 

RóŜnice kulturowe występują równieŜ w zakresie podstawowych poczęstunków, 
np. kawy. Japończycy lubią kawę w puszkach sprzedawaną na gorąco i na zimno  
z automatów, natomiast w Europie upodobania zmieniają się wraz z szerokością 
geograficzną: z południa na północ kawa staje się z bardzo czarnej coraz jaśniejsza, 
Grecy i Egipcjanie preferują kawę słodką, mocną i z fusami, Włosi wolą kawę paloną  
z karmelem (daje ciemniejszy kolor, większą moc i specyficzny smak), Francuzi piją 
średnio palona kawę o średnio intensywnym zapachu, Wiedeńczycy wolą kawę 
wyłącznie w filiŜankach ze słodką bitą śmietanką na wierzchu (kawa po wiedeńsku), 
Niemcy i Skandynawowie preferują niezbyt mocną kawę o nieco kwaskowym smaku. 
Określenie „kawa zwykła” ma najbardziej róŜnorodne znaczenie w Stanach 
Zjednoczonych: od czarnej, poprzez kawę z mlekiem, z mlekiem i cukrem aŜ  
po prawdziwą (z kofeiną).  

Zakończenie 
Wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie komunikacji w skali 

światowej wymaga zrozumienia róŜnic kulturowych w sposobie myślenia, odczuwania  
i zachowania, zarówno na szczeblu rządowym jak i biznesowym. Przyczyną wielu 
niepowodzeń jest bowiem ich ignorowanie w sposobie myślenia partnerów. 
Przestrzeganie znajomości tych róŜnic jest niemal tak samo waŜne jak czynniki natury 
merytorycznej.  

CULTURAL DIFFERENCES AS A DETERMINANT  
OF COMMUNICATION IN INTERNATIONAL BUSINESS 

Summary 

One of the aspects of expanding globalization is the phenomenon of more and more often 
enterprises operation on international markets. Among many aspects, which accompany 
enterprises in this situation, there are cultural differences. The paper describes the issues  
of culture influence on communication in international business. Various cultural needs of buyers 
as well as significant differences are indicated, which influence, among other, negotiation 
processes on global market. 
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REGULACJA REKLAMY TELEWIZYJNEJ W ŚWIETLE 

PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 

Streszczenie  
W artykule przedstawiono ewolucję regulacji przepisów dotyczących reklamy telewizyjnej 

na obszarze Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim pojęcie reklamy telewizyjnej w prawie 
europejskim oraz szczegółowe rozwiązania prawne ograniczające działalność nadawców 
telewizyjnych (czas i sposób nadawania), jak i reklamodawców (treść przekazów reklamowych). 

Idea stworzenia jednolitego rynku usług audiowizualnych, w tym audycji, 
programów i nadawania w telewizji jest obecna w działaniach Unii Europejskiej  
(a wcześniej EWG) juŜ od wielu lat. Główne problemy regulowane w prawie 
europejskim dotyczą przede wszystkim: 

− ujednolicenia przepisów regulujących rynek usług audiowizualnych, 
− działalności nadawców publicznych i koncesjonowania dostępu do rynku usług 

audiowizualnych dla pozostałych podmiotów, 
− promocji i dystrybucji programów telewizyjnych, 
− audiowizualnych przekazów handlowych, 
− ochrony małoletnich, 
− prawa do odpowiedzi podmiotów, o których podano nieprawdziwe informacje, 
− usług audiowizualnych świadczonych na Ŝądanie, 
− wdraŜania nowych technologii w telewizji, itp. 
Niniejszy artykuł podejmuje przede wszystkim problem regulacji reklamy 

telewizyjnej, która wraz ze sponsorowaniem, telesprzedaŜą i lokowaniem produktu  
w najnowszych regulacjach zaliczana jest do audiowizualnych przekazów handlowych2.  

 Pierwszym i zasadniczym krokiem w zakresie regulacji tej problematyki było 
wydanie Dyrektywy Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej3. Wymieniona dyrektywa była dwukrotnie 

                                                 
1 Tomasz Sondej – dr, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
2 „handlowy przekaz audiowizualny” oznacza obrazy z dźwiękiem lub bez niego, które mają słuŜyć bezpośredniemu lub 

pośredniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą. 
Obrazy te towarzyszą audycji lub zostają w niej umieszczone w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie lub w celach 
autopromocji. Za: Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. Dz.U. WE z 2007r., Nr L 332/27, 
art. 1. 

3 Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności 
transmisyjnej. 89/552/EWG, Dz. U. EWG z 17.10.1989r.Nr L 298/23 



Tomasz Sondej 

 

98

nowelizowana, co przynosiło zmiany w zakresie regulacji przekazów handlowych4. 
Tabela 1 przedstawia zakres zagadnień dotyczących przekazów handlowych 
regulowanych dyrektywami. 

Tabela 1. Obszary regulacji przekazów komercyjnych 

Dyrektywa z 1989 r. Nowelizacja z 1997r. Nowelizacja z 2007r. 
− − handlowy przekaz audiowizualny 

reklama telewizyjna reklama telewizyjna reklama telewizyjna 
kryptoreklama kryptoreklama ukryty handlowy przekaz audiowizualny 
sponsorowanie sponsorowanie sponsorowanie 
techniki podprogowe techniki podprogowe techniki podprogowe 

− telezakupy telesprzedaŜ 
− − lokowanie produktu 

Źródło: Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących 
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. 89/552/EWG, Dz.U. EWG z 17.10.1989r. 
Nr L 298/23; Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej Dz. U. WE z 1997r., Nr L 202/60; Dyrektywa 2007/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych  
i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności 
transmisyjnej Dz. U. WE z 2007r., Nr L 332/27. 

Reklama telewizyjna od początku stała się głównym przedmiotem regulacji 
przekazów komercyjnych. Chodziło równieŜ o zapewnienie przestrzegania minimum 
przepisów przez wszystkie państwa członkowskie z uwagi na moŜliwość działania 
nadawcy w jednym państwie członkowskim, który nadawał program na terenie innego 
państwa członkowskiego. Swobodę takiej działalności umoŜliwiała europejska 
konwencja o telewizji ponadgranicznej5. JuŜ sama definicja reklamy telewizyjnej była 
zmieniana w kaŜdej ze wspomnianych dyrektyw, co przedstawia tabela 2. 

Definicja reklamy telewizyjnej w omawianych regulacjach jest istotna ze względu 
na zakres moŜliwości jej emisji o określonym czasie nadawania programu oraz  
w konkretnych punktach tego programu, czyli pomiędzy audycjami lub podczas bloków 
ze spotami przerywających konkretne audycje. Zagadnienia, które nie mieszczą się  
w kategorii reklamy telewizyjnej podlegają innym regulacjom tj.: 

− na temat innych audiowizualnych przekazów handlowych, 
− programów telewizyjnych i ich treści (mogą być uznane za część programu lub 

audycji). 
 
 
 

                                                 
4  Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Dz. U. WE z 1997r., Nr L 202/60; 
Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Dz. U. WE z 2007r., Nr L 332/27. Jej 
obowiązkowe wdroŜenie w państwach członkowskich określono do 19.12.2009. 

5 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 roku, Dz.U. 1990 r.,  
Nr 32, poz. 160 i 161. 
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Tabela 2. Definiowanie reklamy telewizyjnej w dyrektywach UE  

Dyrektywa z 1989 r. Nowelizacja z 1997r. Nowelizacja z 2007r. 
„reklama telewizyjna” ozna-
cza wszelką formę ogłoszeń 
emitowanych za opłatą lub 
inną formą wynagrodzenia 
bądź w celach promocyjnych 
przez przedsiębiorstwa pry-
watne bądź publiczne, mają-
cych związek z ich działal-
nością handlową, gospodar-
czą, rzemieślniczą lub zawo-
dową oraz mających na celu 
promocję towarów i usług, 
równieŜ w dziedzinie handlu 
nieruchomościami, a takŜe 
prawa i obowiązki, w zamian 
za zapłatę. 

„reklama telewizyjna”: kaŜda 
forma obwieszczenia trans-
mitowanego, odpłatnie lub za 
inne podobne świadczenie, 
lub transmisja do celów auto-
promocyjnych, przez przed-
siębiorstwo prywatne lub 
publiczne, w powiązaniu z 
działalnością handlową, pro-
dukcyjną, rzemieślniczą lub 
zawodową w celu zwiększe-
nia sprzedaŜy towarów lub 
świadczonych usług, włą-
czając nieruchomości, prawa 
i zobowiązania. 

„reklama telewizyjna” oznacza 
wszelkiego rodzaju ogłoszenia 
związane z działalnością hand-
lową, gospodarczą, rzemieślni-
czą lub działalnością w ramach 
wolnego zawodu rozpowszech-
niane przez przedsiębiorstwo 
publiczne lub prywatne lub 
osobę fizyczną w zamian za 
opłatę lub podobne wynagro-
dzenie lub rozpowszechniane 
przez to przedsiębiorstwo lub tę 
osobę fizyczną w celach auto-
promocji w celu promocji od-
płatnego dostarczania towarów 
lub świadczenia usług, w tym 
nieruchomości, praw i zobo-
wiązań. 

Źródło: Ibidem. 

 
Regulacje dotyczące reklamy telewizyjnej w kolejnych dyrektywach przedstawiono 

w tabeli 3.  

Tabela 3. Regulacje szczegółowe problematyki reklamy telewizyjnej w dyrektywach UE 
Dyrektywa z 1989 r. Nowelizacja z 1997r. Nowelizacja z 2007r. 

emisja pojedynczych reklam tylko 
w wyjątkowych sytuacjach 

emisja pojedynczych reklam 
musi stanowić wyjątek 

emisja pojedynczych reklam poza 
spotami umieszczanymi podczas 
transmisji wydarzeń sportowych 
stanowi wyjątek 

obowiązek wyodrębnienia reklam z innych elementów programu za pomocą przerywników optycznych 
oraz/lub akustycznych 

zakaz stosowania technik podpro-
gowych 

zakaz stosowania technik od-
wołujących się do podświado-
mości 

zakaz uogólniony do wszystkich 
handlowych przekazów audiowizu-
alnych 

zakaz kryptoreklamy zakaz uogólniony do wszystkich 
ukrytych handlowych przekazów 
audiowizualnych 

reklama emitowana przede wszystkim pomiędzy programami reklama powinna być emitowana tak, 
aby nie została naruszona integral-
ność audycji w trakcie której jest 
nadawana 

moŜliwość emisji reklam w przerwach pomiędzy odrębnymi 
częściami programu sportowego lub podobnego 

brak regulacji w nowym brzmieniu 
dyrektywy 

moŜliwość przerywania programów powyŜej 45 min. – 1 raz na 
kaŜde 45 min. (dot. filmów fabularnych, filmów wyprodukowanych 

dla telewizji, z wyłączeniem cykli, seriali, programów 
rozrywkowych i dokumentalnych) 

moŜliwość przerywania filmów 
wyprodukowanych dla telewizji, jak 
równieŜ audycji dla dzieci tylko raz 
na 30 minut, jeśli długość filmu lub 
audycji przekracza 30 minut 

moŜliwość przerywania pozostałych programów (innych niŜ 
wymienione powyŜej) przez bloki reklamowe, jeśli pomiędzy 
kolejnymi przerwami na reklamę upłynęło powyŜej 20 min. 

brak regulacji w nowym brzmieniu 
dyrektywy 

zakaz przerywania reklamą emisji obrządków religijnych 
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moŜliwość przerywania reklamami wiadomości, programów 
publicystycznych, programów dokumentalnych, religijnych  

i programów dla dzieci, jeśli zaplanowany czas trwania ich emisji 
przekracza 30 min. 

brak regulacji w nowym brzmieniu 
dyrektywy 

emitowane reklamy nie mogą: 
– podwaŜać szacunku dla ludzkiej godności, 
– zawierać treści dyskryminujących z powodu rasy, płci lub 

narodowości, 
– obraŜać przekonań religijnych ani politycznych, 
– zachęcać do postępowania zagraŜającego Ŝyciu i zdrowiu, 
– zachęcać do postępowania szkodzącego ochronie środowiska. 

przepisy uogólniono do wszystkich 
handlowych przekazów auditowi-
zualnych 

zakaz reklamy wyrobów tytonio-
wych, produktów leczniczych  
i zabiegów leczniczych dostęp-
nych jedynie na receptę w Pań-
stwie Członkowskim, którego 
ustawodawstwu podlega nadawca 

zakaz emisji kaŜdej formy 
reklamy wyrobów tytonio-
wych, ograniczenie reklamy 
produktów leczniczych, które 
wymagają pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu na pod-
stawie dyrektywy Rady 
65/65/EWG 

zakaz emisji wszystkich handlowych 
przekazów audiowizualnych na temat 
produktów leczniczych i zabiegów 
leczniczych dostępnych jedynie na 
receptę w Państwie Członkowskim, 
którego jurysdykcji podlega dostawca 
usług medialnych 

restrykcyjne przepisy dotyczące reklamy napojów alkoholowych: 
– nie mogą być specjalnie skierowane do małoletnich, a w szcze-

gólności przedstawiać małoletnich spoŜywających napoje alko-
holowe, 

– nie mogą łączyć spoŜywania alkoholu ze zwiększoną wydolnością 
fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, 

– nie mogą tworzyć wraŜenia, iŜ spoŜywanie alkoholu ma pozyty-
wny wpływ na sukces społeczny bądź seksualny, 

– nie powinny zawierać stwierdzeń, iŜ alkohol posiada właściwości 
lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub spo-
sobem rozwiązywania konfliktów osobistych, 

– nie powinny zachęcać do nieumiarkowanego spoŜycia alkoholu 
bądź przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spoŜycia w ne-
gatywny sposób, 

– nie powinny podkreślać wysokiej zawartości alkoholu w napojach 
alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość 
napoju. 

restrykcje uogólniono do wszystkich 
handlowych przekazów audiowizual-
nych i wskazano na to, Ŝe przekazy 
dotyczące napojów alkoholowych: 
nie mogą być specjalnie skierowane 
do małoletnich, a w szczególności 
przedstawiać małoletnich i nie za-
chęcają do nieumiarkowanej kon-
sumpcji takich napojów; pozostałe 
regulacje usunięto 

ochrona małoletnich − reklamy 
– nie powinny bezpośrednio nawoływać małoletnich do nabywania 

produktów lub usług, wykorzystując ich brak doświadczenia lub 
łatwowierność, 

– nie powinny bezpośrednio zachęcać małoletnich do wywierania 
presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu 
reklamowanych produktów lub usług, 

– nie powinny wykorzystywać szczególnego rodzaju zaufania mało-
letnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych 
osobach, 

– nie powinny w nieuzasadniony sposób pokazywać małoletnich  
w niebezpiecznych sytuacjach. 

zakaz uogólniony do wszystkich 
handlowych przekazów audiowizual-
nych 

Czas nadawania bloków rekla-
mowych nie moŜe przekraczać 
15% dobowego czasu nadawania 
programu. Udział ten moŜe zostać 
zwiększony do 20% jeŜeli obej-
muje on takie formy reklamy, jak 
bezpośrednia oferta sprzedaŜy, 
kupna lub wynajmu produktów 
lub świadczenia usług skierowa-
nych do widzów, przy czym czas 

Procentowy udział czasu 
transmisyjnego przeznaczone-
go na telezakupy, reklamy  
i inne formy reklamowania,  
z wyłączeniem okien eksploa-
tacyjnych przeznaczonych na 
telezakupy nie przekracza 20% 
czasu emisji. Czas transmisji 
reklam nie przekracza 15% 
dziennego czasu emisji. 

Procentowy udział czasu trans-
misyjnego przeznaczonego na tele-
zakupy i reklamy w trakcie godziny 
zegarowej nie moŜe przekraczać 
20%. 
Definicji i przepisów dotyczących 
reklamy nie stosuje się do: 
obwieszczeń o własnych audycjach, 
ani w związku z produktami wywo-
dzącymi się bezpośrednio z tych au-
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trwania okienek reklamowych nie 
przekracza łącznie 15%. 
Czas nadawania bloków rekla-
mowych w trakcie godziny 
zegarowej nie moŜe przekraczać 
20%. 

Procentowy udział czasu 
transmisyjnego przeznaczo-
nego na telezakupy i reklamy 
w trakcie godziny zegarowej 
nie moŜe przekraczać 20%. 
Z reklamy wyłączone są 
obwieszczenia o własnych pro-
gramach, słuŜb publicznych  
i apeli charytatywnych rozpo-
wszechnianych nieodpłatnie. 

dycji, bloków sponsorowanych ani do 
lokowania produktu 

  Państwa Członkowskie mają 
obowiązek zachęcać dostawców 
usług medialnych do opracowania 
sposobów postępowania wobec nie-
stosownych handlowych przekazów 
audiowizualnych towarzyszących 
audycjom dla dzieci lub będących 
elementem takich audycji, które 
reklamują artykuły Ŝywnościowe lub 
napoje zawierające składniki 
odŜywcze i substancje o działaniu 
odŜywczym lub fizjologicznym 
zwłaszcza takie jak: tłuszcze, kwasy 
tłuszczowe trans, sól/sód i wę-
glowodany niezalecane w nadmier-
nych ilościach w codziennej diecie. 

Źródło: Ibidem. 

Od początku regulacji problemu reklamy telewizyjnej państwa członkowskie 
zachowują moŜliwość odmiennej regulacji: 

– miejsca reklamy w nadawanych programach telewizyjnych i moŜliwości 
przerywania reklamami audycji,  

– czasu nadawania reklam (łącznego jak i poszczególnych bloków 
reklamowych),  

ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do przekazów telewizyjnych przeznaczonych  
do odbioru na terenie państwa stosującego odmienne regulacje, które nie mogą być  
w sposób bezpośredni lub pośredni odbierane na terenie innego państwa 
członkowskiego. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe obowiązek implementacji prawa UE do krajowych systemów 
prawnych wywarł znaczący wpływ na kształt regulacji kwestii reklamy telewizyjnej. 
Takie działanie uchroniło wiele społeczeństw od prób obchodzenia przepisów 
dotyczących reklamy telewizyjnej poprzez nadawanie z terenu innego państwa.  
W Polsce kanały telewizyjne nadawców podlegających jurysdykcji innego państwa są 
obecne przede wszystkim w sieciach telewizji kablowej i na platformach satelitarnych. 
Łatwość ich rozpoznania i określenie skali tego zjawiska nie jest trudne, poniewaŜ 
nadawcy podlegający prawu polskiemu muszą stosować przepisy ustawy o radiofonii  
i telewizji dotyczące oznaczenia minimalnego wieku widza, dla którego przeznaczony 
jest program (zielone lub czerwone kółko oraz Ŝółty trójkąt z określeniem minimalnego 
wieku: 7, 12, 16 lat). Pozostali nadawcy nie są do tego zobowiązani i nie stosują 
oznaczeń co do wieku widzów. Oferta programowa nadawców działających na 
podstawie prawa polskiego jest na ogół mniejsza niŜ połowa oferowanych programów 
poprzez wspomniane wyŜej formy dostępu. 
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Regulacja reklamy telewizyjnej w całej Unii Europejskiej ma na celu przede 
wszystkim: 

– ochronę widza przed nadmierną liczbą przekazów reklamowych w telewizji, 
która nadal pozostaje najwaŜniejszym medium dostarczania informacji  
i wpływania na opinię ludzi na temat otaczającego ich świata, 

– ochronę jakości i integralności nadawanych audycji, a zwłaszcza wybranych 
rodzajów np. takich, jak programy informacyjne, publicystyczne, religijne  
i przeznaczone dla dzieci, 

– określenie wspólnych zasad, jakimi muszą na obszarze UE kierować się 
reklamodawcy i nadawcy telewizyjni, co ogranicza wydatki na produkcję 
reklamy, która w jednych państwach moŜe być emitowana, a w innych nie. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe pomimo szczegółowych regulacji nie wszystkie problemy  
na poziomie Wspólnoty są ujęte w prawodawstwie. Jednym z bardziej 
kontrowersyjnych zagadnień jest problem tzw. głośnej reklamy, która uregulowana jest 
w nielicznych państwach członkowskich, a regulacja na poziomie całej wspólnoty jak 
na razie nie jest stosowana. 

REGULATION OF TV ADVERTISING IN THE LIGHT OF 

EUROPEAN UNION LEGISLATION 

Summary  

The paper presents the evolution of legislation concerning TV advertisements on the area  
of European Union. The paper also presents the concept of TV advertisement in the European law 
and detailed legislations limiting activities of TV operators (time and ways of broadcasting)  
and advertisers (content of advertisements).  
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ZNACZENIE REKLAMY SPOŁECZNEJ I OGÓLNEJ  

NA RYNKU śYWNOŚCI W POLSCE 

Streszczenie 
Znaczenie reklamy w komunikacji marketingowej na rynku Ŝywności jest duŜe. MoŜna 

mówić przy tym zarówno o reklamie komercyjnej, finansowanej przez producentów 
poszczególnych marek, jak równieŜ wspólnych działaniach reklamowych producentów  
o charakterze reklamy ogólnej. W szczególnych przypadkach, w celu zmiany niepoŜądanych 
postaw Ŝywieniowych, stosuje się równieŜ reklamę społeczną. Jej skuteczność jest potwierdzona 
na całym świecie, równieŜ w Polsce, gdzie kampanie reklamowe tego rodzaju są z powodzeniem 
stosowane, zwłaszcza na rynku mleka i przetworów mlecznych. WaŜna jest w tym przypadku 
konsekwencja w ich wykorzystaniu i jasność przekazu. 

Wstęp 
Reklama jest to zgodnie z definicją American Marketing Association wszelka 

płatna forma nieosobowego komunikowania się nadawcy z rynkiem2. Zasadniczym 
celem reklamy stosowanej w praktyce działań gospodarczych (reklama komercyjna) jest 
przyciągnięcie uwagi potencjalnych i obecnych nabywców do danego produktu bądź 
marki i – w ostatecznym efekcie − nakłonienie go do zakupu.  

Tymczasem na rynku istnieje równieŜ szereg reklam o charakterze społecznym  
i ogólnym, takŜe dotyczących produktów szybko zbywalnych, których celem jest 
osiągnięcie społecznie akceptowanych postaw w zakresie spoŜycia pewnych grup 
produktów (reklama społeczna) oraz wspierających spoŜycie całych grup produktów,  
a nie tylko poszczególnych marek (reklama ogólna). 

Celem niniejszego opracowania jest przybliŜenie podstawowych pojęć związanych 
z reklama społeczną i ogólną, podobieństw i róŜnic między nimi, a takŜe próba oceny 
znaczenia reklamy ogólnej i społecznej na rynku Ŝywności w Polsce. 

Miejsce reklamy w komunikacji marketingowej 
Komunikacja marketingowa jest określana jako zespół informacji (sygnałów), które 

firma emituje z róŜnych źródeł nie tylko w kierunku swoich klientów, ale równieŜ innych 
podmiotów z otoczenia marketingowego, czyli dostawców, pośredników, konkurentów, 
liderów opinii itp., oraz zespół informacji, które firma zbiera z rynku (megatrendy, 
potrzeby, preferencje nabywców, tendencje rozwojowe gospodarki itp.)3. Według innej 

                                                           
1 Monika Świątkowska, dr, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o śywieniu Człowieka  

i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
2 J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 285. 
3 B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. W: Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk, PWE, 

Warszawa 2004, s. 17. 



Monika Świątkowska 104

definicji, komunikacja marketingowa jest to proces wymiany informacji między 
przedsiębiorstwem a jego otoczeniem słuŜący realizacji określonej strategii marketingowej 
przez przedsiębiorstwo4. Komunikację marketingową, zdaniem J.W. Wiktora, naleŜy 
rozumieć jako jeden z wielu procesów informacyjnych i realnych, realizowanych  
w przedsiębiorstwie i poprzez przedsiębiorstwo w jego otoczeniu rynkowym5.  
W odróŜnieniu od promocji, gdzie strumień informacji płynie głównie od przedsiębiorstwa 
do nabywcy, komunikacja marketingowa zakłada swobodny przepływ informacji w obie 
strony.  

Reklama, obok promocji sprzedaŜy, public relations, sprzedaŜy osobistej i marketingu 
bezpośredniego jest integralnym elementem procesu komunikacji marketingowej6.  
Ze względu na jej rolę gospodarczą, moŜna wyróŜnić obok reklamy komercyjnej, 
stosowanej przez przedsiębiorstwa działające na rynku i nastawione na osiąganie zysku 
(produkcyjne, handlowe i usługowe), takŜe reklamę, która pełni rolę społeczną7. 

Biorąc pod uwagę źródła finansowania, moŜna wyróŜnić reklamę indywidualną, której 
koszty obciąŜają w całości nadawcę przekazu oraz reklamę wspólną, w której finansowaniu 
partycypuje kilka lub kilkanaście przedsiębiorstw (co najmniej dwa)8. Do tego rodzaju 
reklamy moŜna zaliczyć wspólne działania producentów Ŝywności, znane pod nazwą 
reklamy ogólnej. 

Specyfika reklamy społecznej i ogólnej 
Reklama społeczna (social advertising) są to działania, które wykorzystują 

narzędzia reklamowe słuŜące wezwaniu do działania prospołecznego. Niektóre rodzaje 
reklam społecznych słuŜą nagłośnieniu działań organizacji społecznej czy zbieraniu 
funduszy, inne mają nakłonić ludzi do działań społecznych lub dbania o swoje zdrowie  
i bezpieczeństwo. Podczas gdy w reklamie komercyjnej promuje się dobro czy usługę, 
w reklamie społecznej moŜe to być organizacja społeczna czy teŜ określone 
zachowanie9. 

Reklama społeczna jest komunikatem perswazyjnym, podobnie jak reklama 
komercyjna, róŜni się od niej specyficznym celem, jakim jest wywołanie postaw  
i zachowań społecznie poŜądanych. Cel ten jest zwykle realizowany na dwa sposoby: 
poprzez namawianie do prospołecznych zachowań lub do zaniechania zachowań 
niepoŜądanych. RóŜnice pomiędzy reklamą społeczną a komercyjną dotyczą takŜe 
złoŜoności postaw, których zmianę mają na celu; w przypadku reklamy komercyjnej 
jest ona zwykle niewielka, reklama społeczna dotyczy zaś postaw trudnych do 
modyfikacji. PoŜądany poziom zmiany postawy jest teŜ róŜny: w przypadku reklamy 
komercyjnej jest on zazwyczaj płytki (chodzi o zmianę preferencji w obrębie danej 
kategorii produktowej), zaś reklama społeczna ma na celu głęboką zmianę postaw: 
zrezygnowanie z pewnych zachowań na korzyść innych (np. zmiana zwyczajów 
Ŝywieniowych). 

                                                           
4 A. Czarnecki: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. PWE, Warszawa 2003, s. 17. 
5 J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN Warszawa 2003, s. 11. 
6 Ph. Kotler: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 573-574. 
7 R. Nowacki: Podręcznik reklama. Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 48-49. 
8 J.W. Wiktor: op.cit., s. 158. 
9 P. Prochenko: Cele. W: Reklama społeczna – kreacja a skuteczność. Publikacja Fundacji Komunikacji Społecznej  

i Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych sfinansowana przez Ambasadę Królestwa Niderlandów, wydana 
 z okazji Przeglądu Reklamy Społecznej, Warszawa 2007, s. 3. 
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Reklama społeczna, w przeciwieństwie do reklamy komercyjnej, często posługuje 
się nieprzyjemnym charakterem przekazem, mówi o sprawach, o których ludzie nie 
chcą myśleć (np. konsekwencje złego trybu Ŝycia, niewłaściwego sposobu odŜywiania 
się). Jednocześnie korzyści, których moŜna doświadczyć w wyniku zmiany tych 
postaw, są odroczone i czasem trudne do wyobraŜenia (np. spadek masy ciała, lepsze 
samopoczucie). Do pozytywnych stron reklamy społecznej naleŜy zaliczyć fakt 
większej wiarygodności i zaufania do jej nadawcy, do którego intencji nie naleŜy 
wyłącznie chęć wygenerowania zysku. Wyjątkiem mogą być organizacje non-profit, 
które nie cieszą się duŜym uznaniem społecznym (np. niektóre organizacje rządowe, 
firmy ubezpieczeniowe)10. Kampanie społeczne są domeną organizacji pozarządowych, 
które w swoich strategiach i załoŜeniach realizują cele społeczne. Istnieją równieŜ 
instytucje publiczne, które równie często stają się zleceniodawcami czy teŜ 
pomysłodawcami kampanii11. BudŜety przeznaczane na kampanie społeczne są 
przewaŜnie wielokrotnie mniejsze niŜ w przypadku komercyjnych kampanii 
reklamowych. 

Zdaniem Ph. Kotlera i G. Zaltmana, koncepcje i techniki stosowane w marketingu 
komercyjnym moŜna zastosować w promowaniu idei społecznych. Skuteczne narzędzia 
sprawdzone w działaniach firm moŜna wykorzystać we wspieraniu działań organizacji 
publicznych oraz non-profit. Autorzy zdefiniowali przy tym marketing społeczny jako 
projektowanie, wprowadzanie i kontrola programów które wpływają na akceptację 
społecznych idei oraz zawierają elementy planowania produktu, ceny, promocji, 
dystrybucji i badań marketingowych12. Reklama społeczna jest czasem utoŜsamiana  
z marketingiem idei, za który uwaŜa się „zespół działań, które za pomocą instrumentów 
marketingu upowszechnią i promują społecznie waŜne przesłania, zdobywają dla nich 
przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiają ich realizację w celu 
spowodowania humanizujących Ŝycie przemian społeczno-gospodarczych, kulturalnych 
i obyczajowych”13. 

Innym typem reklamy jest reklama ogólna (generic avertising, general 
advertising), której celem jest reklama całej grupy, kategorii albo klasy produktów,  
a nie pojedynczej marki14. Doświadczenia jej wykorzystania w wielu krajach wskazują, 
Ŝe istnieją przesłanki dla wykorzystania reklamy ogólnej w przypadku niektórych 
produktów, takie jak: 

− produkt jest wytwarzany przez duŜą liczbę małych producentów, 
− sektor charakteryzuje się stałymi długoterminowymi inwestycjami 

kapitałowymi z ograniczonymi moŜliwościami alternatywnego wykorzystania 
środków produkcji, 

− produkt moŜe się nie nadawać do dłuŜszego składowania, poniewaŜ łatwo 
psuje się albo jest pokaźnych rozmiarów, 

                                                           
10 D. Maison, N. Maliszewski: Co to jest reklama społeczna. W: Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie 

społecznej. Red. D. Maison, P. Wasilewski. Wyd. Agencja Wasilewski, Warszawa 2002, s. 9. 
11 P. Prochenko: op.cit., s. 3. 
12 Ph. Kotler, G. Zaltman: Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. „Journal of Marketing” 1971, nr 35, 

s. 3-12. 
13 J. Senyszyn: Marketing idei a humanizacja Ŝycia w rodzinie. W: Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską” Warszawa 14-15 października 
1999, s. 185-197. 

14 M. Świątkowska, K. Krajewski, S. Berger: Analiza doświadczeń reklamy kategorii produktu w kształtowaniu zachowań 
konsumentów i stanu rynku Ŝywnościowego. W: Wybrane problemy nauki o Ŝywieniu człowieka u progu XXI w. Red.  
A. Brzozowska, K. Gutkowska. Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 354-361. 
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− produkty róŜnych wytwórców nie są fizycznie zróŜnicowane albo istniejące 
pomiędzy produktami lub producentami róŜnice są niewielkie; zróŜnicowanie  
i identyfikacja produktów są moŜliwe tylko dzięki opakowaniu, 

− reklama dotyczy produktów spoŜywczych charakteryzujących się niską ceną  
i duŜą częstotliwością zakupu oraz wysokim udziałem ich sprzedaŜy  
w supermarketach, gdzie konkurują one z markowymi produktami 
Ŝywnościowymi,  

− konkurencja pomiędzy produktami albo producentami jest istotnym bodźcem 
dla podjęcia działań o charakterze ogólnym, 

− wiele z tych produktów charakteryzuje się niską rentownością i elastycznością 
cenową popytu, 

− produkt jest w pewnym stopniu elementem politycznych i rządowych 
interwencji wewnątrz sektora; moŜe teŜ być istotny z punktu widzenia 
wyŜywienia ludności albo polityki rolnej kraju15. 

Reklama ogólna jest bardzo powszechna zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i Wielkiej Brytanii16. W większości krajów europejskich kwestionuje się jej 
skuteczność jako narzędzia wsparcia rynków produktów Ŝywnościowych. Główne 
zarzuty dotyczą stymulowania z wykorzystaniem reklamy ogólnej swoistego 
„kanibalizmu” pomiędzy produktami (stymulując spoŜycie mleka moŜna spowodować 
obniŜenie spoŜycia produktów mlecznych), wspierania działaniami ogólnymi 
producentów niepartycypujących we wspólnych nakładach reklamowych, konieczności 
osiągnięcia progu dostrzegalności takiej reklamy w mediach zdominowanych przez 
reklamy komercyjne lub działania z zakresu public relations, a takŜe konieczność oceny 
efektywności takich działań17. 

Wykorzystanie reklamy społecznej i ogólnej na rynku  
Ŝywno ści w Polsce 

Reklama społeczna i ogólna są od lat wykorzystywane z powodzeniem do 
promowania produktów spoŜywczych na polskim rynku. Dotychczas reklamowanymi 
produktami były masło, mleko, owoce, ryby i warzywa, przy czym charakter społeczny 
miała wyłącznie reklama mleka „Pij mleko! Będziesz wielki”, realizowana od stycznia 
2003 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) w Polsce – agencję 
zrzeszającą twórców reklam, reklamodawców i media. Organizacja ta poprzez 
realizację kampanii „Pij mleko! Będziesz wielki” rozpoczęła program pod nazwą 
„Marketing dla Przyszłości” obejmujący długofalowe działania o charakterze 
społecznym na skalę ogólnokrajową. Celem kampanii jest profilaktyka chorób kości, 
szczególnie osteoporozy, coraz częściej dotykającej polskie społeczeństwo. Kampania 
ta, która w zamierzeniach miała trwać pięć lat, jest realizowana do dzisiaj, a jej 
skuteczność potwierdzają ogólnopolskie badania firmy SMG/KRC18. 

                                                           
15 M. May: Generic Advertising. Oxford Agrarian Studies, 1977, nr 6, 135-156. 
16 Szerzej: Y. Boutonnat, O. Forker, D. Jones, H. Kinnucan, A. McDonald: Econometric measurement of generic 

advertising. IDF International Dairy Federation, Special Issue 9202, Brussels 1992. 
17 W. Vebreke, J. Vianne: Effect of Communication (Advertising or News) on Sales of Commodities. W: Food, People and 

Society. A European Perspective of Consumers’ Food Choices. Red. L. Frewer, E. Risvik, H. Schifferstein. Springer, s. 303-
304. 

18 M. Świątkowska: Reklama społeczna i reklama kategorii jako narzędzie kształtowania rynku mleka i jego przetworów. 
Efekty kampanii reklamowej „Pij mleko – będziesz wielki” (część II). „Przegląd Mleczarski” 2006, nr 5, s. 48-49. 
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W dotychczasowych edycjach programu do sięgania po mleko zachęcali: Kayah, 
Bogusław Linda, Krzysztof Hołowczyc, Jagna Marczułajtis, Katarzyna Skowrońska-
Dolata, Piotr Gruszka, Sebastian Świderski oraz postacie fikcyjne: Shrek i Superman19. 
W latach 2008-2009 twarzami kampanii są pływacy: Otylia Jędrzejczak i Paweł 
Korzeniowski. Akcja ta nie jest skierowana juŜ tylko wyłącznie do dzieci, ale teŜ do 
młodzieŜy i osób dorosłych.  

Od początku trwania kampania trafia do Polaków róŜnymi kanałami komunikacji, 
zarówno tymi tradycyjnymi (reklama telewizyjna, spoty radiowe), jak równieŜ poprzez 
reklamę zewnętrzną, czyli billboardy, które wypełniają przestrzenie miejskie. 
Prowadzone są takŜe działania z zakresu public relations20. Akcja jest wspierana przez 
media; obecnie ma juŜ ponad 100 partnerów medialnych, którzy nieodpłatnie 
udostępniają czas i powierzchnię reklamową. 

W wielu krajach reklamę społeczną wykorzystuje się równieŜ jako narzędzie 
promocji zdrowia. W Polsce powstało kilka tego typu reklam, finansowanych m.in. 
przez Radę Promocji Zdrowego śywienia, mających na celu zmianę postaw 
Ŝywieniowych Polaków, związanych ze zbyt duŜym spoŜyciem tłuszczów zwierzęcych, 
cukru i soli. Charakteryzowały się one jednak ostrą wymową, zmierzającą do 
wzbudzenia w odbiorcach lęku21. Podobne kampanie w wielu krajach okazały się 
nieskuteczne, poniewaŜ zbadano, Ŝe przekroczenie pewnej granicy (np. negatywnych 
emocji) powoduje odrzucenie reklamy, a co za tym idzie − treści, które niesie ona  
za sobą22. 

Do produktów najczęściej reklamowanych w ramach kampanii ogólnych na świecie 
naleŜą mięso, jaja, ryby, owoce i warzywa, jednak najwięcej kampanii ogólnych 
dotyczy mleka i jego przetworów. Kampanie wspierające spoŜycie mleka wśród 
róŜnych grup konsumentów, a szczególnie grup wraŜliwych na nieprawidłowe Ŝywienie 
(jak dzieci i młodzieŜ) od dawna są organizowane w krajach Unii Europejskiej. 
Niektóre z nich mają długą tradycję oraz dobrze ugruntowaną pozycję w świadomości 
konsumentów. Organizatorami tego typu akcji w poszczególnych krajach są róŜne 
podmioty rynkowe oraz instytucje, tworzone są specjalne programy rządowe, 
odpowiednie programy organizowane przez producentów mleka i jego przetworów oraz 
biorą w nich udział róŜnego rodzaju organizacje pozarządowe. 

Od marca do listopada 2005 r. (z przerwą letnią) w Polsce była prowadzona 
kampania „Mlekosław”, powstała z inicjatywy Komisji Porozumiewawczej do Spraw 
Mleka i Przetworów Mlecznych, w której skład wchodzą przedstawiciele sektora 
mleczarskiego w Polsce. Kampania została zrealizowana przez Agencję Rynku 
Rolnego, a środki na jej sfinansowanie pochodziły z Funduszy Promocji Mleczarstwa. 
W ten sposób chciano wspomóc producentów mleka, podmioty skupiające i zakłady 
przetwarzające mleko23. 

Celem kampanii było podniesienie świadomości co do korzyści zdrowotnych 
wynikających ze spoŜywania mleka i produktów mlecznych, w szczególności wśród 

                                                           
19 Wyniki picia mleka. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=35&action=szczegoly 

&PHPSESSID=a9d7ff8f067a9. 
20 Najbardziej znana polska kampania społeczna. http://mediafm.net/reklama/13682,Pij-mleko--Bedziesz-wielki:-

Najbardziej-znana-polska-kampania-spoleczna.html. 
21 M. Świątkowska, S. Berger: Reklama Ŝywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów 

spoŜywczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 95. 
22 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna – serce i umysł. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 341. 
23 A. Kupczyk, A. Szmajda: Reklama mleka i re engineering. „Przegląd Mleczarski” 2008, nr 9, s. 85-87. 
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dzieci i młodzieŜy. Język oraz styl kampanii reklamowej został dostosowany do grupy 
docelowej, którą były dzieci w wieku 5-12 lat oraz młodszych nastolatków. 
Dodatkowymi adresatkami kampanii były matki, które najczęściej decydują  
o codziennej diecie dzieci. Z jednej strony kampania ta miała zachęcić dzieci do 
spoŜywania mleka i produktów mlecznych, a z drugiej dawała matkom argumenty do 
przekonywania ich do jedzenia tego, co zdrowe. Hasło kampanii brzmiało „Nabiał 
wzmocni Twoje kości i poczucie godności”. Miało się ono kojarzyć z rozwojem 
fizycznym, za którym idzie teŜ rozwój duchowy24. 

Podobna kampania „Szklanka mleka w szkole” ma na celu zwiększenie dostępności 
przetworów mlecznych wśród dzieci i młodzieŜy, a tym samym stymulowanie wzrostu 
spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w Polsce. Jedno z jej haseł to: „Mleko piję – 
świat podbiję”. Od września 2007 roku kampania ta, poza dopłatami unijnymi  
i środkami finansowymi Funduszu Promocji Mleczarstwa, dofinansowana była  
z budŜetu państwa. Dzięki niej dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych  
i gimnazjach mogą bezpłatnie otrzymywać 250 ml mleka dziennie bez dodatków 
smakowych, a po znacznie obniŜonej cenie mleko smakowe, jogurt naturalny, twarogi, 
twaroŜki lub sery. Z roku na rok zwiększa się liczba szkół uczestniczących  
w programie. W roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyło w nim około  
5,9 tys. placówek oświatowych (najwięcej w województwie mazowieckim)25. 

Inicjatywą Związku Prywatnych Przetwórców Mleka była kampania „Pij mleko – 
zajdziesz daleko”. Jej celem było stymulowanie wzrostu spoŜycia mleka i jego 
przetworów, a tym samym kształtowanie prawidłowych nawyków Ŝywieniowych. Cel 
ten miał zostać osiągnięty dzięki wydaniu czterech broszur promujących mleko, sery, 
napoje mleczne oraz sery twarogowe i rozesłaniu ich do liceów zlokalizowanych  
w kaŜdym województwie w kraju. W broszurach tych zawarto najwaŜniejsze informacje 
Ŝywieniowe, przepisy kulinarne z wykorzystaniem produktów mlecznych oraz 
ciekawostki technologiczne. Związek ma równieŜ zamiar wydać piątą broszurę pod 
nazwą „Masło, mleko – tłuszcz mleczny”26. 

W styczniu 2008 rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna 
mleka i produktów mlecznych „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, realizowana na 
zlecenie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich przy współpracy Agencji Rynku 
Rolnego. Ma ona na celu przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, 
edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7-13 lat, ich 
rodziców oraz opiekunów. W ciągu 36 miesięcy kampanii za pośrednictwem 
„Mlecznego Konwoju” odwiedzonych zostanie 108 miast w całej Polsce, co oznacza 
objęcie działaniami blisko 450 szkół oraz 330 tys. dzieci i podobnej liczby osób 
dorosłych. Projekt zakłada wykorzystanie wszystkich moŜliwych kanałów 
komunikacyjnych, w tym m.in.: reklamę telewizyjną i prasową, cykliczne wydarzenia 
specjalne (eventy), konkursy, promocję w punktach sprzedaŜy, działania z zakresu 
reklamy zewnętrznej oraz public relations.27 

Analiza doświadczeń w zakresie zastosowania reklamy kategorii produktu na 
polskim rynku wskazuje na jej pozytywny wpływ na rozwój sektora Ŝywnościowego. 

                                                           
24 D. Tuszyńska: „Mlekosław” – Nowa kampania promująca mleko i produkty mleczne. http://www.egospodarka.pl/ 

7707,Mlekoslaw-Nowa-kampania-promujaca-mleko-i-produkty-mleczne,1,51,1.html. 
25 E. Nitecka: Szklanka mleka w szkole − realizacja programu „Dopłaty do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych  

w placówkach oświatowych”. „Przegląd Mleczarski” 2007, nr 10, s. 47. 
26 A. Rosłoniec: Pij mleko − zajdziesz daleko. „Przegląd Mleczarski” 2006, nr 6, s. 31. 
27 Kampania „Stawiam na mleko i produkty mleczne”. „Przegląd Mleczarski” 2008, nr 3, s. 46-47. 
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Warunkiem jej powodzenia jest konsekwencja w prowadzeniu kampanii, jej spójne 
przesłanie i dostosowanie do potrzeb grupy docelowej, a takŜe współdziałanie 
podmiotów, prowadzących na rynku takie kampanie. Niestety, w Polsce nie ustrzeŜono 
się błędów w prowadzeniu kampanii. Niektóre z nich były prowadzone zbyt krótko i nie 
zostały dostrzeŜone przez odpowiednio duŜą liczbę konsumentów, inne miały 
niewystarczająco jasne przesłanie. Pomimo duŜej wiedzy odbiorców na temat 
poszczególnych kampanii, znajomości ich haseł i treści, nie spowodowały one istotnej 
zmiany zachowań konsumentów w zakresie mleka i przetworów mlecznych. Nie udało 
się takŜe wykreować wizerunku mleka jako produktu modnego28. 

Postawy konsumentów wobec reklamy społecznej i ogól nej 
na rynku Ŝywno ści w Polsce  

W celu oceny postaw konsumentów wobec reklamy mleka na rynku Ŝywności  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy społecznej i ogólnej, 
przeprowadzono w 2006 roku badanie metodą wywiadu osobistego z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankietowego. Badanie przeprowadzono na próbie 500 dorosłych osób 
zamieszkałych na terenie Warszawy i okolic. Zgodnie z załoŜeniami doboru 
kwotowego, struktura próby była zgodna pod względem płci i wieku strukturze badanej 
populacji. 

Respondenci zapytani o to, czy przypominają sobie reklamę marki mleka, 
odpowiadali wymieniając nazwy znanych im marek, zarówno mleka jak i produktów 
mlecznych, takich jak Łaciate (61%), Białe (22%), Łowickie (5,4%), Mlekovita (4,9%), 
Sielska Dolina (2,4%). Wymieniano takŜe marki Hej, Zimne, Zott, Bakoma, Jogobella, 
Muu, Pyszne, Milko, Ale, Garwolin. Spośród reklam mleka niezwiązanych z marką, 
respondenci najlepiej zapamiętali reklamę „Pij mleko! Będziesz wielki”, której hasło 
wymieniło nieco ponad 50% spośród respondentów, którzy zapamiętali jakąś kampanię 
reklamową mleka. Niektórzy uczestnicy badania (6,8%) wymieniali równieŜ postacie, 
występujące w tej reklamie (B. Linda, Kayah, K. Hołowczyc, Superman). Zaledwie 
jedna osoba znała kampanię reklamową Mlekosław. 

Respondentom najbardziej podobała się kampania reklamowa „Pij mleko! Będziesz 
wielki” (54,3%), podobały się takŜe postaci występujące w tej kampanii, tj. B. Linda,  
K. Hołowczyc, Kayah, Jagna Marczułajtis (2,7%). Niektórym ankietowanym 
najbardziej podobała się akcja „Szklanka mleka w szkole” (3%). Pozostali wymieniali 
reklamę w telewizji (5,2%), degustacje w sklepach (2,7%), kampanie reklamowe  
z udziałem znanych postaci (2,5%). Tylko dwóch respondentów stwierdziło, Ŝe 
podobała im się akcja „Mlekosław”, przy czym jedna osoba znała nazwę kampanii, 
druga zaś posłuŜyła się hasłem reklamowym „Nabiał wzmocni Twoje kości i poczucie 
godności”. Spośród elementów reklamy mleka najlepiej zapamiętanych, respondenci 
najczęściej wskazywali hasło (51%), pomysł (42%), postać (37,2%), treść (28%), 
dowcip (19%) i muzyka (10%). Najbardziej podobające się elementy reklamy mleka to 
w opinii ankietowanych hasło (27,7%), pomysł (24,4%), postać (14,6%), dowcip 
(5,1%), dzieci (2,1%) i aktorzy (1,2%). 

                                                           
28 M. Świątkowska, K. Krajewski: Reklama społeczna jako narzędzie poprawy konkurencyjności w przypadku produkcji 

Ŝywności naturalnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 4, 
Warszawa-Poznań-Lublin 2008, s. 433-437. 
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W celu oceny znajomości haseł kampanii reklamowych mleka o charakterze 
ogólnym i społecznym w Polsce respondentów poproszono o dokończenie dwóch zdań: 
„Pij mleko…” i „Nabiał wzmocni Twoje kości…”. O ile pierwsze hasło reklamowe 
prawidłowo dokończyła zdecydowana większość ankietowanych (78,6%), hasło drugiej 
kampanii potrafiło dokończyć zalewie 29,8% uczestników badania. Spośród postaci 
najbardziej kojarzących się z reklamą mleka ankietowani wymieniali bohaterów 
kampanii społecznej „Pij mleko! Będziesz wielki” − Bogusława Lindę (38%), Kayah 
(31,6%), Krzysztofa Hołowczyca (20%), Shreka (16%), Jagnę Marczułajtis (6%); 
niektórzy deklarowali równieŜ znajomość postaci występujących w kampanii 
„Mlekosław” (13,4%). 

Na przełomie 2008 i 2009 roku przeprowadzono na zlecenie Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 
osób dobranej zgodnie z zasadami doboru losowego obejmującej obszary miejskie  
i wiejskie. Oprócz dwóch wcześniej analizowanych kampanii reklamowych wzięto pod 
uwagę równieŜ kampanię „Stawiam na mleko”. Zgodnie z wynikami tychŜe badań,  
z kampanią społeczną mleka jako kategorii spotkało się 87,3% respondentów.  

AŜ 74,7% ankietowanych potrafiło poprawnie dokończyć hasło kampanii „Pij 
mleko! Będziesz wielki”. Hasło kolejnej kampanii „Nabiał wzmocni kości i poczucie 
godności” poprawnie dokończyło 19,9% respondentów. Znajomość ostatniego hasła, 
mimo iŜ stanowiło element obecnie prowadzonej kampanii osiągnęło poziom 25,3%.  
W przypadku pierwszego hasła „Pij mleko! Będziesz wielki” błędnej odpowiedzi 
udzieliło lub nie udzieliło jej wcale 25,3% konsumentów. 

W przypadku kampanii: „Nabiał wzmocni kości i poczucie godności” spośród 
80,1% respondentów innej odpowiedzi udzieliło 50,2%, a Ŝadnej odpowiedzi nie 
udzieliło 49,8% respondentów. Na hasło aktualnej kampanii „Stawiam na mleko” 
spośród 74,7%, które nie wymieniły go prawidłowo, innej odpowiedzi udzieliło 34% 
badanych, a hasła nie dokończyło 66%.  

AŜ 41% ankietowanych przyznało, Ŝe reklama tworzy pozytywny wizerunek 
reklamowanej grupy produktów, nawet jeŜeli nie jest to reklama marki lub producenta. 
Jednocześnie aŜ 36,4% respondentów uwaŜało, Ŝe reklama ogólna przynosi korzyść 
wszystkim producentom, a wspólne działania reklamowe są opłacalne i przyczyniają się 
do poprawy komunikacji między producentem i konsumentami (25%). Tylko 7,9% 
ankietowanych uwaŜało, Ŝe ogólna reklama nie ma sensu, a 4,1% badanych było zdania, 
ze nie przynosi Ŝadnych korzyści. 

Badania wskazują, Ŝe reklama społeczna mleka jest identyfikowana przez 
konsumentów, którzy dobrze znają jej hasło, zarówno w teście świadomości 
niewspomaganej jak i wspomaganej; a takŜe akceptowana przez większość z nich. 
Znane są równieŜ postaci występujące w spotach reklamowych, zwłaszcza pierwszej 
edycji kampanii (Bogusław Linda, Kayah, Krzysztof Hołowczyc). Do najlepiej 
zapamiętanych, a jednocześnie najbardziej akceptowanych elementów tych reklam 
naleŜą hasło, pomysł, postać i dowcip. Znacznie słabiej zauwaŜalna jest kampania 
ogólna znana pod nazwą „Mlekosław” lub „Nabiał wzmocni Twoje kości i poczucie 
godności” oraz odbywająca się obecnie kampania „Stawiam na mleko”. W przypadku 
ostatniej kampanii działania promocyjne nie objęły jeszcze obszaru całego kraju, 
dlatego trudno mówić o ocenie jej miejsca w świadomości konsumentów. 
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Zakończenie 
Jednym ze sposobów poprawy efektywności komunikowania się z rynkiem, 

zwłaszcza w aspekcie kryzysu gospodarczego na świecie, jest konsolidacja działań 
reklamowych, zarówno w obrębie poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego sektora. 
Producenci odkrywają moŜliwości, jakie daje wspólna reklama, będąca szansą 
zwłaszcza dla mniejszych firm, na rozdrobnionym rynku. Przynosi ona spektakularne 
efekty, głównie na rynkach podstawowych produktów Ŝywnościowych, takich jak 
pieczywo, mleko czy masło, które tylko nieznacznie róŜnią się w obrębie danej 
kategorii. 

Doświadczenia kampanii reklamowych o charakterze kategorii produktu wskazują, 
Ŝe charakteryzują się one wysoką świadomością dotyczącą samego przekazu 
reklamowego oraz jego akceptacją. Pokazują jednocześnie, Ŝe prowadzenie 
jednocześnie kliku kampanii reklamowych dotyczących tego samego produktu  
nie przynosi efektów komunikacyjnych. WaŜna jest przy tym konsekwencja  
w przekazie reklamowym i jasność jego przesłania. 

THE ROLE OF THE SOCIAL AND GENERIC ADVERTISING  

ON THE FOOD MARKET IN POLAND 

Summary 

The importance of the advertisement in the marketing communication on the food market  
is high. It is possible to distinguish both commercial advertisements, financed by producers  
of individual brands as well as shared advertising actions with the character of the generic 
advertisement. In special cases, in order to the change undesirable dietary attitudes, a social 
advertising is also being practiced. Their effectiveness is confirmed in entire world, also  
in Poland, where advertising campaigns of this kind are being practiced successfully, especially 
the on market of milk and milk products. A determination in exploiting them and clearness  
of the message are important in this case. 
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TYPY KOBIECOŚCI – KONSEKWENCJE  
DLA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

Streszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie związków między typami kobiecości a konsekwencjami dla 

działań marketingowych. W artykule zaprezentowano kilka klasyfikacji typów kobiecości, 
wyodrębnionych na podstawie badań firm i instytutów badawczych. Wyniki analiz pokazują 
wyraźnie, Ŝe w obecnych czasach nie istnieje jedna definicja kobiecości. Mnogość moŜliwości 
realizowania się w Ŝyciu rodzinnym i zawodowym powoduje, Ŝe kobiety wybierają róŜne sposoby 
funkcjonowania, to zaś wymusza stosowanie przez firmy zróŜnicowanych działań 
marketingowych. 

Kobieco ść oczami Polek 
Z badania przeprowadzonego przez Pentor w marcu 2004 roku wynika, iŜ Polki  

w zindywidualizowany sposób poszukują wzorców kobiecego piękna, co ma 
bezpośredni związek z powstawaniem określonych potrzeb konsumenckich. Dlatego 
działania marketingowe odpowiadające na te potrzeby powinny wyrastać z głębokiego 
rozumienia sposobów postrzegania ludzkiego piękna. Kobiety śledzą trendy lansowane 
przez media i korzystają z podsuwanych im wzorców, ale jednocześnie starają się takŜe 
eksponować swoje cechy unikalne, decydujące o ich oryginalności2.  

Badanie ujawniło waŜny trend, jakim jest silne oczarowanie Polek nowoczesną 
kosmetologią. Kobiety w Polsce nie mają jednak jeszcze poziomu świadomości 
mieszkanek Europy Zachodniej, iŜ uroda to nie tylko jej poprawianie lub maskowanie 
mankamentów, ale przede wszystkim kompleksowe i systematyczne dbanie o zdrowie. 
Swoje budŜetowe nadwyŜki Polki zdecydowanie chętniej przeznaczają na zabiegi 
kosmetyczne nastawione na szybki efekt (depilacja, permanentny makijaŜ, zastrzyki  
z botoksu, solarium), niŜ np. mammografię, kompleksowe badania, regularne dbanie  
o kondycję fizyczną3. 

W naturze Polek leŜy silna chęć podobania się, zwracania na siebie uwagi, 
podkreślania swojej indywidualności, a przede wszystkim manifestacji kobiecości. 
Rynek dostarcza wielu moŜliwości realizacji tej potrzeby, a kobiety stopniowo 
odchodzą od pomysłów na ekspresję siebie przez tipsy, dopinane sztuczne włosy, 
przesadną opaleniznę, itp. Z badań wynikają określone konsekwencje dla marketingu − 
znaczna część Polek wciąŜ jeszcze oczekuje od oferowanych im produktów 
kosmetycznych zapewnień o wiecznej młodości, spektakularnych i szybkich efektów. 
Jeśli takich obietnic nie otrzymają, trudno będzie zainteresować je produktem. Ogólne 

                                                 
1 Beata Zatwarnicka-Madura – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 Kobiece piękno widziane oczami Polek. http://www.pentor.pl/32056.xml. 
3 Ibidem. 
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rozumienie kobiecego piękna ma natomiast kluczowe znaczenie przy tworzeniu 
skutecznej komunikacji marek. Do tego typu komunikacji warto wykorzystywać 
medialne ikony kobiecego piękna. Polki chętnie bowiem słuchają rekomendacji takich 
autorytetów. 

Typy kobieco ści 
W świadomości społecznej istnieją dwa silnie skrajne stereotypy powołania 

kobiety. Pierwszy z nich podkreśla odpowiedzialność kobiety za wychowanie dzieci 
oraz stworzenie prawdziwego domu. Drugi natomiast propaguje wzór kobiety 
wyzwolonej, realizującej swoje ambicje w sferze zawodowej i publicznej, bez 
ograniczeń wynikających z roli matki i gospodyni domu. Z obserwacji wynika, Ŝe oba 
te wzorce są silnie przeciwstawne: kobieta oddana domowi i zimna karierowiczka.  
W rzeczywistości zdecydowana większość kobiet nie jest w stanie realizować ani 
jednego, ani drugiego wzorca. Wyłania się zatem urozmaicony wachlarz typów kobiet4. 

Z badań przeprowadzonych przez Instytut badawczy Pentor na zlecenie firmy Dove 
w ramach Programu „Ja, Kobieta” dla większości współczesnych Polek 
najcenniejszymi wartościami jest satysfakcjonujące Ŝycie rodzinne oraz szczęście 
związane z posiadaniem i dobrym wychowaniem dzieci5. Te potrzeby są praktycznie 
niezaleŜne od wieku, wykształcenia czy sytuacji rodzinnej badanych kobiet.  

Według badania inne cenione wysoko wartości to: miłość, przyjaźń, spokojne, 
bezkonfliktowe Ŝycie. Praca i kariera nie są dla większości Polek głównymi celami  
w Ŝyciu, zdecydowanie chętniej poświęciłyby się Ŝyciu rodzinnemu. Natomiast, jeŜeli 
chodzi o pracę to najbardziej cenią w niej: moŜliwość zdobywania wiedzy, rozwój 
wewnętrzny, zdobywanie nowych doświadczeń.  

Badanie sugeruje, Ŝe dobrze być współczesną kobietą, 89% kobiet deklaruje 
bowiem, Ŝe akceptuje siebie, cechy swojego charakteru i osobowości. ChociaŜ 
jednocześnie przyznają, Ŝe bycie kobietą niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak  
i negatywne cechy. Równowagę między pozytywami a negatywami bycia kobietą 
dostrzega 45% badanych. Natomiast jedna trzecia kobiet uwaŜa, Ŝe bycie współcześnie 
płcią piękną ma zdecydowanie więcej dobrych stron.  

Według badań, kobiety zyskały w stosunku do swoich poprzedniczek najczęściej na 
następujących cechach:  

− samodzielność i niezaleŜność (29% odpowiedzi),  
− większa wiara w siebie i swoje moŜliwości (19% odpowiedzi),  
− moŜliwość osiągnięcia sukcesu zawodowego (42% odpowiedzi).  
Badanie pozwoliło równieŜ na bardziej szczegółowe poznanie współczesnych 

Polek. Wyodrębniono pięć grup kobiet, odmiennie postrzegających wartość bycia 
kobietą i inaczej kierujących swoim Ŝyciem. Na podstawie pytań dotyczących 
Ŝyciowych wartości i celów, dokonano podziału na „typy kobiecości”, określone 
nazwami umownymi, odzwierciedlającymi cechy charakterystyczne dla kobiet z danego 
segmentu. Są to: kobiety twarde, kobiety spełnione, damy XXI w., kobiety pogodne, 
kobiety nieufne. PrzynaleŜność do danego typu kobiecości oznacza, Ŝe cechy właściwe 
dla danej grupy zarysowują się w profilu kobiety wyraźniej niŜ cechy charakterystyczne 
                                                 

4 Portret współczesnej kobiecości. http://www.erodzina.com/index.php?id=36,443,0,0,1,0. 
5 W badaniu wzięło udział 900 Polek w róŜnym wieku, o róŜnym wykształceniu, róŜnej sytuacji rodzinnej. Badanie 

przeprowadzono w 2002 r. RóŜnorodność ich doświadczeń Ŝyciowych pozwoliła na stworzenie najpełniejszego jak do tej 
pory, obrazu współczesnej Polki. Za: Ibidem. 
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dla innego segmentu. Oznacza to, Ŝe kaŜda z kobiet zakwalifikowana do danego typu 
kobiecości moŜe posiadać cechy wszystkich pozostałych segmentów, które są mniej 
eksponowane6. 

„Kobiety twarde” (15% badanych) to w większości kobiety zamęŜne, mające 
około 30 lat, mieszkanki małych miejscowości. Z dystansem podchodzą do urody  
i młodości jako wartości przemijających i niezwykle pragmatycznie podchodzą do 
kaŜdej sfery Ŝycia. Od męŜczyzn oczekują przede wszystkim atrakcyjności fizycznej, 
lojalności, przyzwoitych zarobków. Mniejszą wagę przywiązują do pokrewieństwa dusz 
i partnerstwa. Praca jest dla nich jedynie koniecznością ekonomiczną, poniewaŜ gdyby 
miały moŜliwość to oddałyby się zajęciom domowym. Z drugiej jednak strony zaleŜy 
im na takich rzeczach, jak majątek i dostatnie Ŝycie. Za najlepszy sposób na poprawę 
humoru uwaŜają obejrzenie telewizji, ugotowanie czegoś smacznego, zrobienie 
niespodzianki dziecku lub posprzątanie mieszkania. 

„Kobiety spełnione” (17% badanych) są przede wszystkim mieszkankami 
średnich miast, młode (około 25 lat) lub nieco starsze (około 40 lat), w większości 
zamęŜne. Posiadają umiejętność harmonijnego pogodzenia wszystkich sfer Ŝycia tak, by 
w Ŝadnej z nich nie zatracić kobiecości, którą według nich naleŜy pielęgnować. W Ŝyciu 
najbardziej cenią udane kontakty z innymi ludźmi, które traktują jako motor rozwoju  
i wewnętrznego wzbogacenia, co daje im poczucie spełnienia. Praca jest dla nich 
jedynie sposobem na realizowanie się w innej sferze niŜ rodzina. Mają najbardziej 
nowoczesne i liberalne poglądy, są jednak bardzo krytyczne wobec zachowań takich 
jak: wychodzenie za mąŜ dla pieniędzy, wykorzystywanie kobiecości jako środka do 
osiągnięcia czegoś. Najlepszy sposób na poprawę samopoczucia kobiety spełnionej  
to drobny prezent od partnera lub zrobienie niespodzianki jemu lub dziecku.  

Damy XXI wieku (15% badanych) to głównie panny lub młode męŜatki.  
We wszystkim co robią pozostają kobiece i szczególny nacisk kładą na piękno kobiecej 
duszy. Lubią otaczać się pięknymi przedmiotami, interesują się kulturą, razi je brzydota 
i wulgarność. Są otwarte na nowe doświadczenia, odrzucają ksenofobię, nietolerancję. 
Praca jest dla nich źródłem samorealizacji i poczucia własnej wartości, zaleŜy im na 
ciekawych zajęciach i sukcesie zawodowym. Mają liberalne poglądy, choć 
zdecydowanie odrzucają nieuczciwość wobec męŜczyzn. Sposobem na poprawę 
samopoczucia jest dla nich drobny prezent, spotkanie z przyjaciółmi oraz uznanie płci 
przeciwnej.  

„Kobiety pogodne” (40% badanych) to zdecydowanie najstarsza grupa kobiet  
(po 40-tce). Reprezentują ją głównie mieszkanki małych miejscowości. Ich kobiecość 
realizuje się w dbałości o mały świat, który same tworzą. WaŜny jest dla nich ład, 
czystość i porządek. Pracę zawodową traktują jako przymus konieczny głównie  
ze względu na zapewnienie dobrych warunków dzieciom. Dzieje się tak, poniewaŜ 
rodzina jest najwaŜniejszą wartością w ich Ŝyciu, a szczególną wagę przywiązują do 
wychowania dzieci. W dobry nastrój wprawia je coś smacznego, drobny prezent  
od partnera lub dobre oceny dziecka. 

„Kobiety nieufne” (13%) to w większości panny lub młode męŜatki mieszkające 
w bardzo duŜych albo bardzo małych miastach. Charakteryzuje je nieufność wobec 
tradycyjnych, jak równieŜ nowoczesnych wzorów kobiecości i swego rodzaju 
zagubienie w postrzeganiu siebie jako kobiety. Cenią przede wszystkim niezaleŜność, 

                                                 
6 Ibidem. 
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takŜe od męŜczyzny, co z kolei powoduje, Ŝe często skazane są na samotność. Nie czują 
potrzeby spełniania tradycyjnych kobiecych ról, nie chcą być potrzebne ani 
akceptowane, nie czują teŜ potrzeby posiadania dzieci. Praca jest dla nich jednym  
ze źródeł niezaleŜności, zwłaszcza finansowej. Na poprawę samopoczucia wybierają 
wycieczkę do lasu i słuchanie muzyki. 

Opisana charakterystyka typów kobiecości ma niewątpliwy wpływ na działania 
marketingowe, zwłaszcza na komunikację marketingową. W zaleŜności od rynku 
docelowego wyznaczonego przez kryterium typu kobiecości tworzone są np. przekazy 
reklamowe. 

Typy kobiet przedsi ębiorczych 
Swoistym typem kobiecości są kobiety przedsiębiorcze. Firma PBS DGA 

przygotowała raport o kobietach przedsiębiorczych, który stanowi opis wąskiej, ale 
coraz waŜniejszej grupy docelowej kobiet aktywnych zawodowo. Badanie zrealizowano 
na próbie ponad 600 właścicielek firm oraz kadry zarządzającej, mieszkanek 
największych miast Polski. Kobiety badano przede wszystkim pod kątem stylu Ŝycia  
i zwyczajów zakupowych7. Okazało się, Ŝe kobiety przedsiębiorcze to osoby pewne 
siebie i dumne ze swojej inteligencji i wykształcenia. Prawie 80% z nich jest takŜe 
zadowolonych ze swojego wyglądu. W badanej grupie praca jest dla kobiet równie 
waŜna, jak rodzina. W pracy kobiety przedsiębiorcze spędzają średnio 8,5 godziny,  
a tylko niecałe półtorej godziny wykorzystują na prace domowe. 50 minut dziennie 
przeznaczają na hobby i zainteresowania, zaś 51 minut poświęcają średnio na dbanie  
o swoją urodę8. 

Badaniu poddano takŜe style zakupowe kobiet, sprawdzono najbardziej doceniane 
przez nie cechy produktów (rys. 1). 

Kobiety przedsiębiorcze są grupą zróŜnicowaną, dlatego aby lepiej je zrozumieć, 
wydzielono segmenty. WyróŜniono cztery typy przedsiębiorczych Polek: „dojrzałe 
bizneswoman”, „pracujące matki Polki”, „aspirujące fashionistki” i „niezaleŜne 
hedonistki”. Te typy kobiecości wyłoniono na podstawie róŜnic w ich parametrach 
demograficzno-społeczno-ekononicznych9. 

„Dojrzałe bizneswoman” to kobiety po 40-tce, które osiągnęły sukces zawodowy  
i rodzinny. Zarabiają i wydają najwięcej, są zamoŜne i zadbane. W produktach 
poszukują najwyŜszej jakości i odzwierciedlenia trendów, doceniają marki prestiŜowe  
i te z tradycjami. „Aspirujące fashionistki” to młode kobiety u progu kariery 
zawodowej, najczęściej jeszcze bezdzietne, w Ŝyciu stawiają na sukces i wolność. 
Najczęściej kupują ubrania, interesują się modą, choć jeszcze nie stać ich na najlepsze 
marki. 

 

                                                 
7  Badanie przeprowadzono w 2008 r. Dotyczyło ono hierarchii wartości, sukcesów, zadowolenia z siebie i z Ŝycia, czasu 

wolnego oraz zwyczajów zakupowych: motywacji, wydatków, kupowanych marek odzieŜy i kosmetyków (pielęgnacja twarzy 
i ciała, makijaŜ), stylów zakupowych – otwartości na nowości, lojalności, podatności na reklamę, postawy w kategoriach: 
moda i uroda – stosunku do trendów, dbałości o wygląd. Niemal połowę próby celowej (liczącej 659 kobiet aktywnych 
zawodowo) stanowiły właścicielki firm, po 10 % respondentek to niŜsza oraz wyŜsza kadra zarządzająca, a takŜe pracownicy 
umysłowi. 5% próby stanowiły „prezeski” firm, a 4% − członkinie zarządu, dobrze zarabiające mieszkanki największych 
miast w Polsce. Większość badanych to kobiety nie starsze niŜ 40 lat, co trzecia respondentka nie ukończyła jeszcze 30 roku 
Ŝycia. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety audytoryjnej. Za:  A. Burska-Wojtkuńska: Portret kobiet 
przedsiębiorczych. http://www.pbsdga.pl/x.php?x=711/ Portret-Kobiet-Przedsiebiorczych.html. 

8 Portret Kobiet Przedsiębiorczych – Raport Instytutu PBS DGA. http://www.marketing-news.pl/message.php?art=21049. 
9 TamŜe. 



Beata Zatwarnicka-Madura 

 

116

1%

5%

18%

37%

49%

49%

63%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

wysoka cena

niedostępność

zgodność z obowiązującymi 
trendami

unikalność

wzornictwo/design

precyzja wykonania

wykorzystywanie 
materiałów/składników 

najwyŜszej jakości

niezawodność, trwałość

 
Rys. 1. Cechy produktów najbardziej doceniane przez kobiety przedsiębiorcze 
Źródło: Portret Kobiet Przedsiębiorczych – Raport Instytutu PBS DGA. http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=21049. 

Interesujące wyniki przyniosła odpowiedź na pytanie o największy sukces kobiet 
przedsiębiorczych. Dla „niezaleŜnych hedonistek” są to np. osiągnięcia zawodowe,  
a dla „aspirujących fashionistek” – wykształcenie (rys. 2). 
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Rys. 2. Typy kobiecości Polek przedsiębiorczych a ich największy sukces 
Źródło: Portret Kobiet Przedsiębiorczych…op.cit. 
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Wyniki badań pozwalają na dostosowanie działań marketingowych do 
poszczególnych grup kobiet. 

Zakończenie 
Oprócz wskazanych w artykule badań, istnieje wiele innych dotyczących 

klasyfikacji kobiet i mających na uwadze ich zachowania na rynku10. Zachowania na 
rynku związane są z konsumpcją, która stała się jednym z wyróŜników  
w społeczeństwie i wyznacznikiem udanego Ŝycia. W badaniach jakościowych 
respondentki twierdziły, Ŝe konsumpcja to11: 

– sposób budowania toŜsamości, 
– sposób zagospodarowania wolnego czasu, jedyne „hobby”, „relaks, pociecha”, 
– sposób odreagowania stresów/niepowodzeń w innych sferach. 
Kobiety są grupą zróŜnicowaną i nie moŜna mówić o jednej definicji kobiecości. 

Typ kobiecości decyduje o pewnych zachowaniach społecznych, co wpływa równieŜ na 
zachowania na rynku. To zaś implikuje zróŜnicowane działania marketingowe firm. 

TYPES OF FEMININITY – CONSEQUENCES  
FOR MARKETING OPERATIONS 

Summary 

The aim of the paper is to show the connection between the types of femininity  
and consequences for marketing operations. In the paper there are featured several classifications 
of femininity types, defined on the basis of the surveys among companies and research institutes. 
The results of analyses state clearly that nowadays there is not just one way of defining 
femininity. A great number of possibilities of self-fulfillment in life, both family and  
the professional ones, make women choose different ways of functioning and force companies  
to apply various marketing operations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Niektóre z nich zaprezentowano: B. Zatwarnicka-Madura: Typologia kobiet-konsumentek. „Marketing i Rynek” 2008,  

nr 10, s. 14-19. 
11 Badanie przeprowadzono w 2007 r. Respondentkami były pracujące kobiety mieszkające w Warszawie i Lublinie  

o wykształceniu co najmniej średnim, zróŜnicowane pod względem dochodu. Narzędziem badawczym były indywidualne 
wywiady pogłębione. Za: T. Słaby, K. Maliszewski: Konsumpcjonizm a jakość Ŝycia. W: Oblicza konsumpcjonizmu.  
Red. B. Mróz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 30. 
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ZNACZENIE MARKETINGU RELACYJNEGO  
W KOMUNIKACJI LEKARZ − PACJENT 

Streszczenie 
Marketing relacyjny stawiający na pierwszym miejscu relacje interpersonalne uzmysławia,  

iŜ konieczny jest układ partnerski, niemal symetryczny pomiędzy stronami (usługodawcą  
a usługobiorcą, między pracownikami wewnątrz organizacji itp.). W usługach medycznych 
wypracowanie tego układu stało się moŜliwe dzięki upodmiotowieniu pacjenta tak, aby stał się 
pełnoprawnym podmiotem relacji usługowej. Warunkiem zmiany charakteru relacji stało się 
opracowanie praw pacjenta, bowiem nabierając ich stał się on nie tylko klientem, ale takŜe ma 
moŜliwość nawiązania partnerskich układów z usługodawcą, wspólnie doprecyzowując zlecenie  
i angaŜując się w jego wykonanie. 

Przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, Ŝe zasadniczo zmienia się 
sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje na 
model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej. Jest 
to model takiego zarządzania, które nie zmierza do przekształcenia rynkowego 
otoczenia w sferę wpływów i dominacji, ale wykorzystując marketing relacyjny, 
zmierza do wchłonięcia tego, co zewnętrzne, do włączenia klientów i interesariuszy  
w strukturę organizacyjną2.  

Marketing relacyjny nie jest koncepcją marketingową wyspekulowaną przy biurku, 
jego tworzenie przypomina raczej układanie wielkiej wielobarwnej mozaiki, w którym 
to przedsięwzięciu uczestniczyło kilku realizatorów3. Marketing relacyjny, będąc 
panaceum na „amerykański produkt eksportowy”, wyprowadzony z odmiennych 
załoŜeń, zmienia to co tworzyło dotychczasową „mieszankę marketingową”. W polskiej 
literaturze przedmiotu czytając o relationship marketing moŜna dostrzec duŜe 
zróŜnicowanie terminologiczne i znaczeniowe tego pojęcia4.  

Najtrafniejsza jest definicja K. Rogozińskiego, z której wynika istnienie ścisłej 
zaleŜności między marketingiem wewnętrznym a skierowanym na zewnątrz 
oddziaływaniem na klienta5. Czyniąc personel kontaktowy personelem strategicznym, 
marketing relacyjny przyjmuje, Ŝe nabywców nie da się utrzymać na stałe, jeśli 
wcześniej nie ułoŜy się naleŜycie współpracy między pracownikami. NaleŜy bowiem 
                                                           

1 Monika Dobska – dr, Katedra Usług, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 K. Rogoziński: Potrójny syndrom marketingowej ślepoty i jego przezwycięŜanie (na przykładzie usług profesjonalnych). 

W: Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej. Red. K. Rogoziński.  
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s.21. 

3 K. Rogoziński, Marketing relacyjny według Gummessona. „Marketing i Rynek” 2000, nr 12, s. 12. 
4 Relationship marketing tłumaczony jest jako: 1. Marketing partnerski (M. Daszkowska, K. Fonfara, T. Sztucki),  

2. Marketing relacji (J. Otto, M. Dolińska), 3. Marketing związków i wzajemnych relacji (J. Amber), 4. Marketing 
związku/więzi (Ph. Kotler). 

5 K. Rogoziński, Nowy marketing usług. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s.40. 
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pamiętać, iŜ poszczególni pracownicy, komórki i struktury organizacyjne świadczą 
usługi sobie nawzajem. Ponadto w marketingu relacyjnym interpretując relacje, jakie 
zachodzą między stronami procesu wymiany, nie moŜna poprzestać na opisie poziomu 
zainteresowania. NaleŜy zwrócić uwagę nie tylko na etapy przygotowania oferty, ale 
takŜe na wspólną z klientem współpracę przy realizacji zlecenia. Skoro bowiem 
marketing relacyjny kreuje wartość u swoich klientów, współpracowników  
i uczestników sieci to przecieŜ podobne zadania spełnia zarządzanie przez jakość – 
Total Quality Management. JuŜ sformułowanie „total”6 czyli kompleksowe, całkowite, 
oznacza objęcie zasięgiem zarządzania wszystkie podmioty (wewnątrz i na zewnątrz) 
organizacji. 

Marketing relacyjny stawiający na pierwszym miejscu relacje interpersonalne 
uzmysławia, iŜ konieczny jest układ partnerski, niemal symetryczny pomiędzy stronami 
(usługodawcą a usługobiorcą, pomiędzy pracownikami wewnątrz organizacji itp.). 
Jedynie taki układ rodzący współpracę moŜe doprowadzić do trwałej równowagi 
marketingowej. Dla usługodawcy będzie to oznaczało wypracowanie własnej kultury 
organizacji, zaś dla usługobiorcy nie tyle świadomość uzaleŜnienia, co poczucie 
partnerstwa i wspólne kreowanie (z usługodawcą) wartości końcowej. W usługach 
medycznych wypracowanie tego układu stało się moŜliwe dzięki upodmiotowieniu 
pacjenta tak, aby stał się pełnoprawnym podmiotem relacji usługowej. Warunkiem 
zmiany charakteru relacji stało się opracowanie praw pacjenta, bowiem dzięki nim stał 
się on nie tylko klientem, ale takŜe ma moŜliwość nawiązania partnerskich układów  
z usługodawcą, wspólnie doprecyzowując zlecenie i angaŜując się w jego wykonanie. 

Przyjęcie takiego toku myślenia sprowadza się do koncentracji na: 
a) zarządzaniu relacjami, którego rdzeniem będzie zarządzanie personelem 

kontaktowym; od intensywności, zaangaŜowania oraz osobowości 
pracowników zatrudnionych w świadczeniu usług zaleŜy bowiem jakość 
wykonania i poziom obsługi; 

b) kształtowaniu jakości: projektu (design quality), wykonania (production) oraz 
relacji (relational quality). 

W sferze usług medycznych koncepcja marketingu relacyjnego nabiera duŜego 
znaczenia ze względu na: 

– powstające relacje w sytuacjach bezpośredniego, koniecznego dialogu 
pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, warunkujące powstanie 
trwałych więzi i zaleŜności, 

– znaczenie relacji we wprowadzaniu strategii zarządzania przez jakość, 
– wagę relacji w organizacjach typu sieciowego, w których granica między tym, 

co wewnętrzne a tym, co zewnętrzne nie jest ostra. 
Analizując w ujęciu historycznym stosunek lekarz-pacjent moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

ulega on ciągłym przeobraŜeniom, co związane jest przede wszystkim z rozwojem 
współczesnej medycyny oraz zmianami, jakie zachodzą w relacjach: lekarz, 
pielęgniarka, pacjent.  

Na tym tle powszechny stał się zarzut dehumanizacji medycyny, jej odejścia  
od nauk humanistycznych, zaniku intymnej więzi łączącej terapeutę z chorym. Obecną 
medycynę uwaŜa się za naukę przyrodniczą7. Opiera się ona na chemii, fizyce  

                                                           
6 Total – including everything or everyone, comprising the whole − obejmujące wszystko i wszystkich, całość. Za:  

The Oxford Reference Dictionary. Oxford 1991.  
7 J.L. Kurkowski: Medycyna. Problemy i interesy. Wyd. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998, s. 18. 
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z bioelektroniką, statystyce i matematyce, a za swój podstawowy cel uznaje 
zapobieganie chorobom i przywracanie chorym zdrowia. „Dzisiejsza medycyna 
klasyczna tzw. naukowa w pogoni za doskonałością zagubiła pacjenta. Dzieląc 
człowieka na narządy, zgubiła go jako jednostkę myślącą. Rzadko dzisiaj lekarz jest 
powiernikiem i przyjacielem swojego pacjenta, a coraz częściej inŜynierem, technikiem, 
szukającym defektu w ludzkiej maszynie i sposobów jej naprawienia8”. W pojęciu 
lekarzy często wytwarza się taki uproszczony schemat człowieka-maszyny, w którym 
nie ma miejsca na sprawy tak całkowicie niemierzalne, jak: ból, cierpienie, troska.  

Marketing usług medycznych moŜe zapewnić odtworzenie bardziej ludzkiego 
charakteru relacji lekarz-pacjent. Jeśli klient – pacjent moŜe dokonać właściwej oceny 
jakościowej nabytej usługi, to maksymalizowanie korzyści nabywcy moŜna uzyskać 
poprzez połączenie: jakości usługi – obsługi pacjenta – marketingowego oddziaływania, 
a te trzy elementy wyprowadza i stosuje marketing relacyjny. 

W takiej sytuacji obsługa pacjenta staje się zadaniem, którego spełnienie moŜliwe 
jest dzięki relacjom powstającym między usługobiorcami a personelem. Ten wzajemny 
stosunek personelu medycznego z pacjentem powinien doprowadzić do takiego stanu, 
który byłby zgodny z oczekiwaniami klienta. Ponadto prawidłowa obsługa powinna 
uwzględniać reakcję na błędy, nie tylko te natury medycznej, ale takŜe zaniedbania 
organizacyjne czy teŜ niewłaściwe podejście do pacjenta. Zmianie więc powinny ulec 
relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem tak aby poprzez zintegrowaną obsługę nabywcy 
(na gruncie marketingu relacyjnego) rozwinąć trwalsze więzi pomiędzy szpitalem  
a pacjentem, aby zmobilizować personel kontaktowy do uczynienia z nabywcy 
współtwórcy wartości usługi.  

Niestety asymetria informacji i dotychczasowe działania lekarzy nie pozwalały na 
wypracowanie takich relacji, co gorsza do niedawna nie wzbudzały one kontrowersji  
w społeczeństwie, albowiem wynikały z praw przynaleŜnych lekarzowi i z racji 
pełnionej przez niego roli9. Tylko lekarz posiadał w społeczeństwie oficjalnie uznaną 
umiejętność leczenia choroby, jako jedyny ekspert uprawniony do orzekania o zdrowiu 
i chorobie, przez co zajmował jedną z najwyŜszych pozycji w hierarchii społecznego 
uznania. Decyzje lekarza mogły zmienić takŜe kwalifikacje róŜnych zachowań,  
np. w przypadku odpowiedzialności za dokonane przestępstwo. Brak potwierdzenia  
od lekarza stanu chorobowego odbierało równieŜ społeczną aprobatę i akceptację 
chorowania oraz mogło wpłynąć na zmianę statusu społecznego, np. w przypadku 
orzeczenia o chorobie psychicznej wymagającej odizolowania od reszty społeczeństwa. 
Orzeczenia lekarskie mogły takŜe zapewnić specjalne przywileje: rentę, zwolnić  
z obowiązku pracy, odbywania słuŜby wojskowej. 

Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań, rola lekarza była dotychczas ogromna, a rola 
pacjenta − całkowicie bierna. To profesjonalista dokonywał wyboru, działał w imieniu  
i dla dobra pacjenta. Sytuacja daleko idącego podporządkowania pacjenta lekarzowi, ze 
względu na dobro tego pierwszego, jest określana przez socjologów jako relacja 
paternistyczna, a przez ekonomistów jako relacja „ustanowionego pełnomocnika”.  

Początki prac badawczych na temat relacji pomiędzy lekarzami a pacjentami datuje 
się na połowę lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to B. Korsch zainstalowała  

                                                           
8 T. Kielanowski: Renesans myśli moralnej w medycynie. „Polski Tygodnik Lekarski” 1983, nr 33-34, s. 28. 
9 B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marman: Wybrane elementy socjologii i zawodów medycznych. Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 13 i 76. 
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w gabinetach przyjęć swojej kliniki pediatrycznej video10. Dzięki temu zostało 
sfilmowanych ponad 800 wizyt na podstawie, których analizowano stosunki lekarz-
pacjent. Z nagrań wynikało, Ŝe wizyty u lekarzy miały charakter „oficjalny  
i informacyjny”. Badania potwierdziły hipotezę, Ŝe gdy wyniki kuracji są złe, lekarze 
odnoszą się do pacjentów w sposób negatywny (unikanie kontaktu wzrokowego, ostry 
ton głosu, krytyka, udzielanie minimalnych informacji i zadawanie wielu pytań, brak 
uśmiechu, brak wyraŜającego Ŝyczliwość kontaktu fizycznego, skracanie wizyt itp.). 

Relacje lekarz-pacjent są stosunkami społecznymi, które mogą się układać  
w sposób symetryczny lub asymetryczny. Występują one wówczas, gdy partnerzy 
reprezentują zróŜnicowane siły lub, gdy jeden z partnerów dąŜy do dominacji nad 
drugim. Stosunki społeczne pomiędzy lekarzem a pacjentem moŜna określić jako 
system unormowanych oddziaływań pomiędzy nimi, zachodzących na płaszczyźnie 
związanej z sytuacją zdrowotną pacjenta. Pacjenci wchodzą świadomie w określone 
stosunki i zaleŜności społeczne, w trakcie których partnerzy starają się wzajemnie 
nakłonić do oczekiwanych zachowań11. 

Mówiąc o relacji lekarz-pacjent naleŜy podkreślić, iŜ te dwie strony mają wspólny 
cel, którym jest poprawa lub ochrona zdrowia pacjenta. Lekarz podchodzi do choroby  
w sposób obiektywny i naukowy, a pacjent subiektywnie z duŜą dozą emocji. Celem 
działań lekarza jest rozpoznanie przyczyny, postawienie diagnozy i ustalenie przebiegu 
leczenia. Ze względu na to, Ŝe pacjent nie posiada wiedzy medycznej, za prawidłowy 
przebieg leczenia (czy teŜ interakcji) obarcza się terapeutę. Od niego bowiem zaleŜy, 
czy współpraca między nim a chorym będzie układać się harmonijnie, z korzyścią dla 
obu stron, czy teŜ będzie pełna napięć, stresów i nieporozumień. Aby tej ostatniej 
ewentualności uniknąć, lekarz powinien starać się zaspokoić oczekiwania pacjenta 
zarówno w sferze informacyjnej, jak i emocjonalnej. Jednym z nowych nurtów jest 
rozwój świadomości konsumenckiej. W wielu systemach opieki zdrowotnej orientacja 
ku konsumeryzmowi jest silna, co nieuchronnie wiąŜe się z przezwycięŜaniem starego 
podejścia paternistycznego. Wydaje się, Ŝe moŜna mówić o kształtowaniu się pewnego 
syndromu „wyzwalania pacjenta”, w którym występują tendencje do zastępowania 
kategorii potrzeby przez kategorię popytu, a systemowego planowania przez alokację 
opartą na indywidualnych wyborach12. 

Na zmianę zachowań nabywców i dostawców świadczeń wpływa przydatne 
pacjentowi prawo wyboru lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty i szpitala. Pacjent, 
oprócz moŜliwości wyboru oczekuje wyczerpującej informacji, łatwiejszego dostępu do 
wyŜszej jakości świadczeń, wysokiej kultury ich realizacji. Ponadto korzysta z pomocy 
prawników, jeŜeli zajdzie podejrzenie spowodowania uszczerbku na zdrowiu na skutek 
lekkomyślności lub niedbalstwa w leczeniu. Pacjenci oczekują od systemu wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, wydłuŜenia długości Ŝycia i poprawy jego 
jakości13. Optymalną sytuację, w której zarówno lekarz, jak i pacjent wykazują pełną 
zgodność w dąŜeniu do celu, jakim jest zdrowie, zakłada teoria T. Parsonsa. Taki 
                                                           

10 B. Korsch, V. Negrete: Doctor − Patient Communication. Sci. Amor 1972, 227, s. 66-74. Za: T. Gordon, E.W. Sterling: 
Pacjent jako partner. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999, s. 24-25. 

11 S. Kosiński: Socjologia ogólna, zagadnienia podstawowe. PWN, Warszawa 1989. Za: B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, 
G. Marman: op.cit., s. 31. 

12W.C. Włodarczyk: Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej. Uniwersyteckie Wydawnictwo 
Medyczne Vesalius, Kraków 1998, s. 26; M. Hebanowski, J. Kliszcz, B. Trzeciak: Poradnik komunikowania się lekarza  
z pacjentem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, s. 41-42. 

13 J.R. Łuczak: Lekarz rodzinny i jego pacjent w zmieniającym się otoczeniu. „Zdrowie i Zarządzanie” 1999, nr 5, tom I,  
s. 11. 
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idealny model rzadko występuje w rzeczywistości. Na potencjalny konflikt zwrócił 
uwagę E. Freidson. Wskazał on na róŜnicę interesów, oczekiwań i wiedzy, jaka dzieli 
pacjenta-laika i lekarza-profesjonalistę. UwaŜa on, Ŝe zawsze istnieje między nimi 
potencjalny konflikt, który nazwał „zderzeniem perspektyw”14. 

Oceniając charakter relacji lekarz-pacjent E. Emanuel i L. Emanuel przedstawiają 
cztery podstawowe modele15: 

– model paternistyczny, w którym lekarz decyduje, jaki sposób leczenia jest 
najodpowiedniejszy i stara się nakłonić pacjenta do wyraŜenia zgody, 

– model informacyjny, w którym lekarz jako ekspert-profesjonalista dostarcza 
stosownych informacji, a pacjent dokonuje wyboru metod leczenia, 

– model interpretacyjny, w którym lekarz dostarcza informacji zarówno o stanie 
zdrowia pacjenta, jak o ryzyku i korzyściach związanych z róŜnymi sposobami 
leczenia; lekarz występuje tu zarazem w roli doradcy, pomagając pacjentowi  
w podejmowaniu decyzji, jak i trybu postępowania, który najbardziej 
odpowiada jego osobowości, 

– model wspólnego naradzania się, w którym lekarz, występując w roli 
nauczyciela lub przyjaciela, rozpoczyna dialog z pacjentem, aby rozwaŜyć 
wszystkie plusy i minusy róŜnych metod oraz wybrać najodpowiedniejszy 
sposób leczenia.  

Za ostatnim modelem optuje A.B. Barbour16. Opisuje on model stosunków między 
pracownikami słuŜby zdrowia a pacjentami, który nazywa modelem wzrostu troski  
o pacjenta. Za partnerstwem opowiada się takŜe T. Quill, przyjmując w swoim modelu 
cztery załoŜenia, a mianowicie17:  

a) kaŜdy uczestnik procesu leczenia ponosi określoną odpowiedzialność,  
b) kontakty opierają się na obopólnej zgodzie i nie są obowiązkowe,  
c) istnieje wola negocjowania,  
d) kaŜda ze stron musi odnieść jakąś korzyść z tych układów. 
Innym podstawowym modelem relacji lekarz-pacjent są stosunki oparte na 

kryterium aktywności lub bierności partnerów (tabela 1). Aktywność-bierność to 
typowy przykład sytuacji, w której pacjent z racji swojego stanu (utrata przytomności, 
śpiączka, narkoza) jest bierny w działaniu. Kierowanie-współpraca to relacja, w której 
pacjent mimo choroby jest w pełni świadomy i moŜe wypełniać wskazania lekarza. 
Lekarz oczekuje pełnego wykonania swoich zaleceń. Natomiast obopólne uczestnictwo 
odnosi się do sytuacji, w której pacjent sam prowadzi leczenie według ścisłych zaleceń 
lekarza i pod jego kontrolą (lub poprzez konsultacje). Ten typ interakcji występuje 
głównie w chorobach przewlekłych. 

                                                           
14 T. Parsons: The Social System. The Free Press 1951; E. Freidson: Dilemmas in the Doctor/Patient Relationship.  

W: A Sociology of Medical Practice. Collier – MacMillan, Londyn 1975. Za: B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marman: 
op.cit., s. 34. 

15 E. Emanuel, L. Emanuel: Four Models of the Physician – Patient Relationship, JAMA, 1992, s. 267. Za: T. Gordon, 
E.W. Sterling: op.cit., s. 38. 

16 A. Barbour: Humanistic Patient Care: A Comparison of the Decease Model and the Growth Model. Za: T. Gordon, 
E.W. Sterling: op.cit., s. 38. 

17 T. Quill: Patnership in Patient Care: A Contractual Approach. Ann. Int.Med. 1983, s. 239, Za: T. Gordon,  
E.W. Sterling: op.cit., s. 39. 
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Tabela 1. Typy stosunku pacjent-lekarz 

Typ stosunku Rola lekarza Rola pacjenta Prototyp stosunku 

Aktywność-bierność Robi coś dla pacjenta Przyjmuje apatycznie Rodzic -niemowlę 

Kierowanie-
współpraca 

Mówi pacjentowi, co 
robić 

Współpracuje, jest 
posłuszny 

Rodzic-dziecko 

Obopólne 
uczestnictwo 

Pomaga pacjentowi, 
Ŝeby sobie pomógł 
sam 

Partner Dorosły-dorosły 

Źródło: A. Ostrowska: Rola pacjenta i lekarza: zmiany w scenariuszu. „Studia Socjologiczne” 1981, nr 3 
(82), s. 29. 

Relację lekarz-pacjent moŜna opisać takŜe w kategoriach interakcji. Interakcja to 
społeczne działanie, w którym dwie osoby oddziałują na siebie za pośrednictwem 
komunikacji, modyfikując wzajemnie swoje zachowania. W takim ujęciu wyróŜnia się 
cztery modele: model komunikacji, model społeczno-kulturowy, model medycznego 
przenoszenia oraz model przyjacielski18.  

W modelu komunikacji (the communication model) stosunek lekarz-pacjent polega 
na wymianie, przekazywaniu i odbieraniu interakcji. Pacjent przekazuje informacje, 
wskazuje na dolegliwości, do czego lekarz ustosunkowuje się, wyraŜając 
zainteresowanie. Następuje sprzęŜenie zwrotne, w którym reakcja jednej strony 
uwarunkowana jest reakcją drugiej. Postawa pacjenta wobec lekarza moŜe być 
związana ze świadomością konieczności współpracy, odpowiadania na zadawane 
pytania oraz podawania dodatkowych informacji. MoŜe równieŜ wyraŜać się unikaniem 
odpowiedzi, brakiem precyzji w wypowiedziach, brakiem gotowości współpracy. 

Model społeczno-kulturowy (the socio-cultural model) wynika z tego, Ŝe lekarz  
i pacjent nie spotykają się w pustce społecznej, ale obaj zajmują określone pozycje  
w społeczeństwie, w którym interakcje społeczne regulowane są przez normy 
kulturowe. Rola społeczna lekarza wyznacza jego pozycję społeczną poprzez autorytet  
i władzę, jaką posiada oraz całkowite poświęcenie się pacjentom. Rola lekarza zaleŜy 
od takich kulturowych wartości, jak: znaczenie Ŝycia i śmierci (np. postawy wobec 
aborcji, eutanazji), rozumienie choroby oraz moŜliwość wyboru leczenia (np. dostęp do 
leczenia szpitalnego). Rola pacjenta ma bardziej dwuznaczny charakter. Bycie chorym 
oznacza wyłączenie się z normalnego rytmu Ŝycia, ale teŜ wiąŜe się z pewnymi 
przywilejami, np. większą troską i opieką ze strony otoczenia, przyzwoleniem na 
zwolnienie z pewnych obowiązków. WaŜne jest, aby lekarz w swoich zachowaniach 
wobec pacjenta kierował się jego pozycją społeczno-ekonomiczną (niemniej jednak 
takie czynniki, jak: wiek, płeć, sytuacja rodzinna mogą w istotny sposób warunkować 
postawy lekarza wobec pacjenta). Znaczenie jednak moŜe mieć odniesienie do 
określonej klasy społeczno-ekonomicznej. UwaŜa się, Ŝe osoby naleŜące do niŜszych 
klas społecznych charakteryzują się tym, Ŝe częściej wyraŜają swoje problemy 
psychologiczne niŜ dolegliwości fizyczne. Na przykład, pacjenci leczeni 
psychiatrycznie wywodzący się z wyŜszych klas społecznych doświadczają więcej 

                                                           
18 R.A. Pierloot: Different Models in the Approach to the Doctor – Patient Relationship. „Psychother Psychosom” 1983,  

nr 39, s. 213-224, za: Za: B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marman: op.cit., s. 45. 



Znaczenie marketingu relacyjnego… 

 

127 

pomocy o charakterze psychoterapeutycznym, podczas gdy pacjenci z niŜszych klas 
społecznych w wyŜszym stopniu poddawani są terapii farmakologicznej. 

Model medycznego przenoszenia (the model of medical transference) jest 
nawiązaniem do koncepcji Freuda w myśl której, manifestacja zachowań pacjenta 
wobec terapeuty jest w większym lub mniejszym stopniu manifestacją uczuć  
i doświadczeń z okresu dzieciństwa. Spotkania lekarza z pacjentem zawierają w sobie 
pewne charakterystyczne elementy odpowiadające koncepcji przenoszenia. Relacja ta 
jest asymetryczna, a lekarz demonstruje wobec pacjenta swój autorytet, siłę i przewagę. 
Ze względu na charakter relacji chory-lekarz moŜna wyróŜnić następujące typy 
pacjentów: osoby odznaczające się brakiem zaufania do lekarza, pacjentów pasywnych, 
manifestujących przesadnie oczekiwanie pomocy i wsparcia oraz pacjentów 
wyraŜających w sposób agresywny swoje potrzeby, domagających się ich realizacji, 
dąŜących do dominacji. Spotyka się takŜe pacjentów chcących wszystko kontrolować  
i racjonalizować, chorych wyraŜających swą narcystyczną samowystarczalność  
i zachowujących się w sposób arogancki. Wiedza ta moŜe sprzyjać bardziej 
efektywnym kontaktom z chorymi. 

Model przyjacielski (the model of human encounter) to wzajemne spotkanie 
pacjenta i lekarza, które następuje w sytuacji potrzeby szukania pomocy. W tym 
przypadku dochodzi do konfrontacji z podstawowym zjawiskiem charakterystycznym 
dla kontaktów międzyludzkich, tj. nawiązania między lekarzem i pacjentem stosunków 
przyjacielskich. Niemniej pomimo spotkania „twarzą w twarz” specyfika relacji lekarz-
pacjent moŜe nie sprzyjać nawiązaniu więzi osobistych, albowiem odczuwalna jest 
potrzeba dystansu. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, w których lekarz rezygnuje  
ze swojej uprzywilejowanej pozycji i podchodzi do swojej roli z pozycji takiego 
samego człowieka jak jego pacjent. Tak rozumiana postawa lekarza wobec pacjenta 
przybiera postać działań psychoterapeutycznych i jest moŜliwa, jeŜeli lekarz połączy 
swoją profesjonalną wiedzę z pełnym humanizmu traktowaniem pacjenta na zasadzie 
partnerstwa. Model ten ma szczególne zastosowanie w odniesieniu do relacji  
z nieuleczalnie chorymi, w chorobach przewlekłych, w stosunku do osób 
niepełnosprawnych i skazanych na nieuniknioną śmierć oraz w wielu innych sytuacjach 
związanych ze stresem. 

Relacje lekarz-pacjent uzaleŜnione są przede wszystkim od osób wchodzących  
w ten układ, jednostki chorobowej, wieku, płci, przynaleŜności do określonej klasy 
społecznej itd. Przykładowo, wiek chorego jest waŜnym czynnikiem determinującym 
proces komunikacji. W przypadku dziecka naleŜy uwzględnić niedojrzałość jego 
osobowości i małą odporność na stres. Problemem jest nie tylko niezrozumienie treści 
przekazywanych informacji przez dziecko, ale takŜe opanowanie niepokoju rodziców,  
a szczególnie matek. Nadopiekuńcze postawy rodziców połączone z elementami 
lękotwórczymi mogą stwarzać atmosferę niezrozumienia, a niekiedy mogą przyczynić 
się do postawienia nieprawidłowej diagnozy. 

Inaczej zupełnie naleŜy postępować z pacjentem w wieku podeszłym. Komunikacja 
z chorym w podeszłym wieku zdeterminowana jest przez wiele czynników, z których 
najwaŜniejszym jest starzenie się układu nerwowego wymagającego silniejszego 
bodźca i mającego dłuŜszy czas reakcji. Konsekwencją tego jest pogorszenie się 
wzroku, słuchu, pamięci, wolniejszy tok myślenia i spostrzegania19. Zmiany te  
                                                           

19 Osoby powyŜej 65 roku Ŝycia w 26% mają problemy ze słuchem, w 93% uŜywają szkieł korekcyjnych, do 30% osób  
po 80 roku Ŝycia ma trudności z rozpoznaniem substancji za pomocą węchu, u ponad połowy osób po 70 roku Ŝycia  
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w obrębie układu nerwowego hamują proces komunikacji i mogą powodować  
u pacjentów20: 

a) nieufność i podejrzliwość, związane z trudnościami ustroju do przystosowania 
się; pacjent staje się nerwowy, nieporadny, pełen obaw i niepokojów, 

b) nastawienie hipochondryczne – myślenie o dolegliwościach, wyolbrzymianie 
ich i upatrywanie w nich objawów śmiertelnej choroby, 

c) nastawienie euforyczne, przeciwstawne do poprzedniego; osoby takie cechuje 
wzmoŜone dobre samopoczucie, co przejawia się w przechwalaniu się 
urojonymi moŜliwościami i celowym ukrywaniem dolegliwości; ucieczka  
w udawanie często ma negatywne konsekwencje, bo utrudnia wykrycie groźnej 
choroby, 

d) Ŝycie przeszłością występujące u ludzi, dla których starość jawi się jako okres 
ciemny, trudny, smutny; przeszłość jest dla nich czasem sukcesów, szczęścia, 
kiedy wszystko było lepsze, piękniejsze, dlatego często do niej uciekają, 
fantazjując. 

Zupełnie innym przypadkiem jest interakcja z człowiekiem bliskim śmierci, 
któremu towarzyszy lęk komunikacyjny, determinowany zwykle częstotliwością  
i długością kontaktów, nasyceniem rozmów o tematyce śmierci i pogrzebu oraz jakością 
niedopowiedzeń dotyczących stanu zdrowia i rokowań. J. Kurkowski w swojej ksiąŜce 
przytacza fragment publicznego listu napisanego przez członka zespołu hospicyjnego, 
który doskonale obrazuje tę relację, tym razem ze strony chorego: 

„...Medycyna traktuje często zgon pacjenta jako swoistą poraŜkę. Lekarzy nie 
przygotowano w czasie studiów do trudnych, lecz koniecznych rozmów z pacjentami,  
a psychologowie nie radzą sobie z depresją chorego na raka. Wszyscy coś udają, 
uśmiechają się sztucznie, bagatelizują sprawę, a chory zostaje sam ze swym strachem, 
obrachunkiem Ŝycia, bez pomocnej dłoni. Gdy pod koniec 1989 roku odkryto u mnie 
guza, zwołano nade mną konsylium, a wianuszek lekarzy pogadywał sobie po łacinie, 
po czym zaproponowano mi operację, twierdząc, Ŝe jest konieczna. Przypadek mój 
zaciekawił lekarzy i zaczęto mnie samą traktować jak „przypadek”, a nie jak człowieka, 
którego naleŜy poinformować, zwłaszcza, Ŝe tego oczekiwałam. Odesłano mnie – po 
operacji – do Centrum Onkologii, gdzie zostałam poddana kolejnym badaniom.  
Na Ŝadne moje pytanie nie otrzymałam rzetelnej odpowiedzi. Skierowano mnie na 
chemioterapię. Lekarka kierująca mnie na ten cięŜki przecieŜ zabieg, powiedziała tylko: 
„włoski pani wyjdą.” Mam Ŝal do lekarzy, Ŝe nie chcieli potraktować mnie powaŜnie 
(...). Uczmy studentów medycyny prawdy o człowieku – pacjencie, Ŝe przede 
wszystkim on ma prawo znać prawdę o sobie, a zwłaszcza wtedy, gdy tego chce, gdy 
prawda pozwoli mu podjąć walkę lub godnie zejść z tego świata”21.  

E. Kübler-Ross wyróŜnia następujące sposoby reagowania, jakie mogą wystąpić  
u takiej grupy pacjentów22: 

a) zaprzeczenie i izolacja („mnie to nie dotyczy”), 

                                                                                                                                              
nie funkcjonują kubki smakowe. U osób po 60 roku Ŝycia wzrasta próg percepcji dotykowej. Por. A.J. Davis: Listening and 
responding. The C.V.Mosby Company St.Louis, Toronto 1984. Za: M. Hebanowski, J. Kliszcz, B. Trzeciak: op.cit., s. 81. 

20 M. Hebanowski, J. Kliszcz, B. Trzeciak: op.cit., s. 81. 
21 B. Niemczewska: List do „Gazety Wyborczej” z dnia 28 grudnia 1992. Za: J.L. Kurkowski: Człowiek i medycyna. 

Pieniądze albo Ŝycie. Wyd. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997, s. 20.  
22 M. Wiewiórkowska: Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu. UMCS, Lublin 1986; A. Głowacka: 

Etyka pielęgniarki w opiece paliatywnej. W: II Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej, Hospicjum 2002, luty 
2002, Toruń, s. 22-23. 
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b) złość (gniew skierowany do Boga i wszystkich wokół, przejawiający się  
w pytaniu „dlaczego właśnie ja?”), 

c) negocjacje – targowanie się, pogodzenie się pacjenta z aktualnym stanem, ale 
oczekiwanie oddalenia śmierci („trudno niech będzie, ale pragnę jeszcze ...”), 

d) depresja – zmęczenie chorobą i świadomością śmierci, moŜe wyraŜać poczucie 
straty lub winy, 

e) akceptacja – pogodzenie się, spokojne oczekiwanie na śmierć, stan, w którym 
zniknął ból, nastąpiło uspokojenie. 

W relacji z pacjentem umierającym zadaniem lekarza jest ułatwienie choremu 
odnalezienie własnego sposobu na pogodzenie się z losem, który go czeka23. 
Przynosząc taką pomoc, której pragnie umierający, odwiedziny lekarza stają się 
przeŜyciem pozytywnym i podnoszącym na duchu. Stwarzają prawdziwą bliskość  
i umacniają kontakt z chorym. 

Nieco inaczej wyglądają relacje z pacjentami z grupy simplicissimus, często 
pochodzącymi z marginesu społecznego. Szczególne są równieŜ kontakty z pacjentami 
uzaleŜnionymi od nikotyny, alkoholu, narkotyków czy chorymi na AIDS. Zwłaszcza  
w tym ostatnim przypadku zwraca się uwagę na postawy lekarza, który powinien 
podchodzić do chorego z optymizmem, nadzieją i pozytywną siłą emocjonalną. Pacjent 
przyjmując tę postawę moŜe poprawić swój stan zdrowia24. 

Na relację między pacjentem a lekarzem oddziałują takŜe czynniki stresorodne  
po stronie chorego. Na podstawie licznych badań A.J. Davis przytacza skalę stresu 
opracowaną po przeprowadzeniu obserwacji wśród przewlekle chorych, 
hospitalizowanych, która składa się z 49 pozycji uszeregowanych zgodnie ze wzrostem 
siły oddziaływania25. Czynnikami najmniej stresującymi (uszeregowane w sposób 
rosnący) są: 

a) spanie z osobami obcymi w tej samej sali, 
b) jedzenie posiłków w porze innej niŜ zazwyczaj, 
c) konieczność spania w nie swoim łóŜku, 
d) przymus noszenia odzieŜy szpitalnej, 
e) obecność aparatury medycznej itp. 
Czynniki najbardziej stresujące to (uszeregowane w sposób rosnący):  
– myśl o utracie słuchu, 
– świadomość powaŜnej choroby, 
– myśl o utracie nerki lub innego organu, 
– myśl o chorobie nowotworowej, 
– myśl o utracie wzroku. 
Podsumowując powyŜsze rozwaŜania naleŜy podkreślić, iŜ w oczekiwaniach 

pacjentów w stosunku do lekarzy moŜna wyodrębnić dwa kierunki. Chory oczekuje od 
profesjonalistów umiejętności, fachowej wiedzy oraz Ŝyczliwości i zainteresowania. 
Niezadowolenie pacjentów moŜe ograniczyć wolę podporządkowania się reŜimowi 

                                                           
23 J. Kliszcz, B. Trzeciak: Komunikacja w relacji lekarz – pacjent. Materiały pomocnicze dla studentów, Akademia 

Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 1998; W. Osiatyński: Zrozumieć świat. Czytelnik, Warszawa 1998. W. Osiatyński przytacza 
wypowiedź lekarza chirurga M. Wita-Rzepeckiego: „Często mówi mi młody lekarz, Ŝe chory umarł, Ŝe zrobił to i to, 
przeprowadził takie a takie zabiegi, ale stan był beznadziejny. A ja go wtedy pytam: A czy siadł pan koło niego, wziął go  
za rękę, potrzymał chwilę, zapytał czy dzisiaj dostał list – No nie, nie miałem czasu. − No widzi Pan, to trzeba było połowy 
tamtych rzeczy nie robić, bo to waŜniejsze, on tego bardziej potrzebował.” 

24 WiąŜe się to z umocnieniem systemu immunologicznego. 
25 A.J. Davis: op.cit., s. 72-74. 
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leczenia, wydłuŜyć okres rekonwalescencji i zwiększyć liczbę błędów po stronie 
lekarzy. Coraz powszechniejsze są więc skargi na złe kontakty z personelem, 
niezrozumienie Ŝargonu medycznego, brak zainteresowania chorym, patrzenie na 
pacjenta jedynie jak na zbiór organów, narządów, a nie jak na człowieka. Jak podkreśla 
J. Kurkowski, fantastyczny rozwój nauk medycznych i techniki umoŜliwia ingerencję  
w najbardziej niegdyś niedostępne i uznawane za intymne sfery ludzkiego ciała oraz 
psychiki. Daje to szansę naprawienia tego, co było chore i nieuleczalne. Jednak 
równocześnie agresywnością metod i brakiem ogólnej zdolności przewidywania 
skutków takich działań stwarza zagroŜenie dla ludzkiego bytu. Właśnie w tych 
najbardziej obiecujących, ale i rynkowych sytuacjach, wynikających z postępu 
naukowo-technicznego, odpowiedzialność i jakość rozmywa się, a obawa przed nimi 
generuje koszty i nakłady. W tak nabrzmiałej konfliktem i napięciem sytuacji 
uświadomiono sobie, Ŝe kluczem do poprawy dwustronnej relacji lekarz-pacjent jest 
etyka lekarska26. Co się bowiem stało ze wspaniałym i tajemniczym misterium 
spotkania lekarza z pacjentem, w trakcie którego bezgranicznemu zaufaniu pacjenta 
towarzyszyły niekwestionowana kompetencja i mądrość lekarza? W ksiąŜce 
„Medycyna. Problemy i interesy”27 J. Kurkowski daje wskazówkę dla lekarzy: niby 
wszyscy o tym wiemy, Ŝe to nie ludzki Ŝołądek, wątroba lub trzustka zwraca się do nas 
ze skargami, Ŝe to nie one cierpią, lecz człowiek i na nim naleŜy skupiać uwagę oraz 
działania, niełatwo jednak zmieniać schematy postępowania, zmieniać samych siebie28. 

Znaczenie sfery interakcji pacjent-lekarz w marketingu relacyjnym jest nie do 
przecenienia, nie ma bowiem nic waŜniejszego. Jak podkreśla R. Normann, działalności 
usługowej nie znamionuje ani intensywne wykorzystanie kapitału, ani nawet 
intensywne wykorzystanie personelu, lecz intensywność zaangaŜowania, osobowość 
pracowników zatrudnionych w świadczeniu usług29. Oznacza to, Ŝe jakość wykonania  
i poziom obsługi będzie przede wszystkim wynikiem zachowania się personelu w danej 
specyficznej sytuacji. Charakter relacji, jak równieŜ krytycyzm klientów, powodują, iŜ 
usługobiorca potrafi świetnie i bezbłędnie wyczuć, w jakim stopniu wykonujący usługę 
angaŜuje się w wykonanie swej roli. Pacjent dokonuje tej oceny wchodząc w świadome 
relacje z reprezentantem usługodawcy w fazie świadczenia usługi (pacjent doświadcza 
momentów prawdy). Dlatego teŜ lekarze powinni być jak najmniej absorbowani 
funkcjami administracyjno-zarządczymi, co nie powinno jednak wykluczać kierowania 
się w zarządzaniu poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zasadami racjonalnego 
gospodarowania. 

Ze względu na waŜność relacji zachodzących pomiędzy personelem medycznym  
a pacjentami, personel powinien być przygotowany marketingowo tak, aby w trakcie 
świadczenia usługi realizować „promocję bezpośrednią”.  

 

 

                                                           
26 J.L. Kurkowski: Medycyna. Problemy i interesy…, s. 70-71. 
27 Ibidem, s. 25. 
28 J.L. Kurkowski: Człowiek i medycyna...,. s. 14. 
29 R. Normann: Service Management, Strategy and Leadership in Service Business. John Wiley&Sons, 1991, s. 17-18.  

Za: K. Rogoziński: Nowy marketing usług…, s. 114. 
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THE IMPORTANCE OF RELATIONSHIP MARKETING  
IN DOCTOR - PATIENT COMMUNICATION  

Summary  

The relationship marketing, which puts interpersonal relations first, makes it clear that there 
is a need for partnership, which would be almost symmetrical between sides (service provider  
and service buyer, between employees inside of an organization etc.) In medical services 
achieving partnership has become possible due to treating patients in such a way that they become 
the subject of service relation. The condition of changing the relation’s character is introduction 
of patient’s rights, since with those rights patients become not only customers, but also they have 
an opportunity to establish partnership relation with service provider, commonly clarifying  
the order and engaging themselves in making it.  
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WRAśLIWOŚĆ I EMOCJE – WYKORZYSTANIE 

PSYCHOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono niektóre moŜliwości wykorzystania psychologii w komunikacji 

marketingowej. We wstępie scharakteryzowano związek psychologii z ekonomią i naukami  
o zarządzaniu, związanymi z marketingiem, a zatem i komunikacją marketingową. Szczególnie 
ciekawym obszarem badawczym w kontekście związku psychologii z komunikacją marketingową 
są omówione w artykule emocje i wraŜliwość zmysłowa konsumentów. 

Psychologia − istota, zwi ązek z ekonomi ą, naukami  
o zarządzaniu i marketingiem  

Dzięki psychologii rozumie się, dlaczego ludzie myślą tak, jak myślą, i dlaczego 
postępują tak, jak postępują, czy to w samotności, czy w obecności innych osób. 
Psychologia to naukowe badanie zachowania i procesów psychicznych. Przedmiotem 
zainteresowania psychologów jest system nerwowy, wraŜenia i spostrzeganie, uczenie 
się i pamięć, inteligencja, język, myślenie, emocje, dojrzewanie i rozwój, osobowość, 
stres i zdrowie, postępowanie w otoczeniu społecznym, takim jak grupy i organizacje.  
Podobnie jak inne nauki, psychologia poszukuje sposobów na opisanie, wyjaśnianie, 
przewidywanie i kontrolowanie badanych zjawisk. Zatem psychologia zajmuje się 
opisem, wyjaśnianiem, przewidywaniem i kontrolowaniem ludzkiego zachowania. 
Teorie psychologii opierają się na pewnych załoŜeniach o ludzkich procesach 
umysłowych i zachowaniu. Składają się z twierdzeń na temat prawidłowości i zasad 
nimi rządzących i pozwalają na formułowanie wyjaśnień oraz przewidywań. Wiele 
teorii psychologicznych łączy twierdzenia na temat zachowania, zjawisk umysłowych 
(takich jak postawa czy wyobraŜenia) oraz struktur anatomicznych i procesów 
biologicznych2. 

Dobra teoria psychologiczna pozwala takŜe przewidywać przebieg procesów 
psychicznych i zachowania. Wszyscy psychologowie interesują się zachowaniem, choć 
pod pewnymi względami bardzo się między sobą róŜnią. Niektórzy zajmują się głównie 
badaniami podstawowymi, które nie mają bezpośredniego zastosowania przy 
rozwiązywaniu problemów osobistych czy społecznych. Inni zajmują się badaniami 
stosowanymi, ukierunkowanymi na rozwiązanie konkretnych problemów praktycznych. 
Niektórzy angaŜują się zaś zarówno w badania, jak i nauczanie czy poradnictwo. 

                                                           
1 Ewa Flejterska − dr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2S. Rathus: Czym jest psychologia? http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,73343,1949503.html?as=3&ias=3&startsz=x. 
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Prowadzą badania podstawowe lub stosowane, ale takŜe słuŜą radą jednostkom  
i klientom z dziedziny biznesu3. 

Wyjaśnienie związku ekonomii i nauk o zarządzaniu z psychologią odpowiada  
w pewnym stopniu na pytanie o zaleŜność marketingu z psychologią. Marketing  
(a zatem równieŜ komunikacja marketingowa) wyrasta raczej z ekonomii niŜ 
zarządzania, i jest dziedziną, która w znacznej mierze integruje dorobek teorii ekonomii 
i teorii zarządzania, korzystając z obu tych dyscyplin, a jednocześnie inspiruje je 
własnym dorobkiem. Jest to dziedzina oparta na studiach odnoszących się do róŜnych 
gałęzi wiedzy. Stąd teŜ wiele prac badawczych z zakresu marketingu naleŜy 
zakwalifikować do takich dyscyplin jak, np. psychologia ekonomiczna, mikroekonomia, 
zarządzanie, socjologia, czy właśnie psychologia4. 

Związek między ekonomią i psychologią, czyli dziedziną wiedzy bezpośrednio 
dotyczącą zachowań konsumenckich od lat jest widoczny w literaturze ekonomicznej5. 
Przez ostatnie stulecie ekonomia i psychologia coraz bardziej oddalały się od siebie nie 
tylko z powodu odmienności problemów, którymi się zajmowały, lecz równieŜ  
z powodu odmiennych podejść metodologicznych. Dziś pojawiają się sygnały 
wzajemnej uŜyteczności obu tych dziedzin nauki oraz pewnej współpracy między nimi. 
Być moŜe i psychologia, i ekonomia musiały najpierw udowodnić, Ŝe zasługują na 
miano nauki. Ekonomia uczyniła waŜny historyczny krok wtedy, gdy ekonomiści 
zaczęli rozwijać abstrakcyjną teorię, ekonomia stała się wówczas nauką potrafiącą 
dokonywać przewidywań. Podczas, gdy psychologowie koncentrują się przede 
wszystkim na opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk na niskim poziomie abstrakcji, 
ekonomiści zajęci są formułowaniem przewidywań oraz abstrakcyjnych załoŜeń, które 
dla psychologów często brzmią nierealistycznie6. 

Według T. Tyszki, ekonomiści wciąŜ toczą spór na temat uŜyteczności odkryć 
psychologicznych dla ekonomii. Psychologia jako nauka znana z tego, Ŝe zajmuje się 
jednostką, niewiele moŜe wnieść do ekonomii rozpatrywanej na poziomie makro, 
natomiast ma duŜo do zaoferowania na poziomie gospodarstw domowych i jednostek. 
Obecnie istnieją obszary, które interesują zarówno psychologów, jak i ekonomistów, 
gdzie dochodzi do wstępnej wymiany poglądów7. W związku z tym, Ŝe psychologia 
ekonomiczna jest dziś głównie rozszerzeniem zakresu badań psychologicznych na 
zachowania ekonomiczne, moŜe i wręcz musi czerpać wiedzę z ekonomii, przejmując 
więcej z myślenia ekonomicznego i włączając do swych badań zmienne ekonomiczne. 
Wspólne oddziaływania zmierzają i powinny zmierzać ku pełnej interdyscyplinarności8. 

Związek zachowań konsumenckich z ekonomią wydaje się w tym kontekście 
oczywisty. Wzrastająca konkurencja sprawia, Ŝe dla firm, dąŜących do osiągnięcia 
przewagi, koniecznością staje się zrozumienie konsumentów, a zwłaszcza zrozumienie 

                                                           
3 Ibidem. 
4 K. Białecki, T. Gołębiowski: W poszukiwaniu toŜsamości marketingu: marketing a ekonomia i zarządzanie.  

W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – toŜsamość, etyka, przyszłość. Red. L.Garbarski. WSPIZ, Warszawa 2004,  
s. 21-28. 

5 M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek: Daniel Kahneman – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii 2002. W: Studencka aktywność naukowa. „Ekonomia” 2003, nr 9, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 34. 

6 T. Tyszka: Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk 2004, s. 19. 
7 Por.: T. Brenner: Empirische Modellvalidierung und zeitliche Entwicklung von Entscheidungsprozessen. II. Institut für 

Theoretische Physik der Universität Stuttgart, Stuttgart 1995, s. 11. 
8 T. Tyszka: op.cit., s. 26. 
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sposobu, w jaki podejmują oni decyzje9. W systemie ekonomicznym opartym na 
konkurencji przetrwanie i rozwój firmy wymagają dokładnej wiedzy o konsumentach10.  

WraŜliwo ść zmysłowa konsumenta a interpretacja bod źców 
marketingowych 

Statystyczny Polak atakowany jest codziennie około trzema tysiącami przekazów 
reklamowych11. AŜ połowa konsumentów, stykających się na co dzień z taką liczbą 
reklam, nie jest w stanie przypomnieć sobie Ŝadnej z reklam oglądanych w ostatnich  
30 dniach. Przed menedŜerami od komunikacji marketingowej stoi trudne zadanie, jaką 
strategię naleŜy zastosować, aby z jednej strony zneutralizować elementy utrudniające 
spostrzeganie i zapamiętywanie komunikatów, a z drugiej wzmacniać te, które 
prowadzą do utrwalania się w pamięci informacji12. 

Szczególnie ciekawym obszarem badawczym w charakteryzowanym kontekście 
jest badanie emocji i wraŜliwości konsumentów. WraŜliwość zmysłowa kaŜdego 
konsumenta decyduje o jego reakcji na bodźce marketingowe, takie jak reklama, marka 
czy opakowanie produktu. DostrzeŜenie wymiarów, wielkości, kształtu, koloru oraz 
róŜnic pomiędzy tymi elementami dla kaŜdego bodźca zaleŜy od wraŜliwości 
zmysłowej konsumenta, która jest z kolei przedmiotem badań dziedziny spostrzegania 
zwanej psychofizyką. W ramach tej dziedziny analizuje się tzw. progi wraŜliwości 
zmysłowej. Określają one to, co przez konsumenta w ogóle moŜe być dostrzeŜone, czyli 
minimalne wymiary bodźca, które mogą być odebrane. Progi wraŜliwości mają więc 
istotne znaczenie dla konstruowania reklam13. WaŜny jest równieŜ stopień pobudzenia 
konsumenta w taki sposób, aby zmaksymalizować intensywność jego uwagi14. Na rys. 1 
przedstawiono zaleŜność pomiędzy pobudzeniem a intensywnością uwagi. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Rys. 1. ZaleŜność pomiędzy pobudzeniem a intensywnością uwagi. 
Źródło: F.R. Kardes: Consumer Behaviour and Managerial Decision Making. Second Edition, University  

of Cincinnati, Prentice Hall, USA, New Yersey 2002, s. 32. 

                                                           
9 S.M. Schäffer: Die Zeitverwendung von Konsumenten. Implikationen für das Dienstleistungsmarketing. Deutscher 

Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2003, s .63-65. 
10 G.R. Foxall, R.E. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedŜera marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 18. 
11 K. Kilijanek: SprzedaŜ złudzeń. „Gazeta Wyborcza” – Magazyn, z dnia 2-3 marca 2002, s. 3. 
12 A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2001, s. 29. 
13 Ibidem, s. 16. 
14 Por.: F.R. Kardes: Consumer Behaviour and Managerial Decision Making. Second Edition, University of Cincinnati, 

Prentice Hall, USA New Yersey 2002, s. 31-32. 
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Konsumenci posiadają ograniczone zdolności percepcyjne. Pobudzenie wpływa na 
intensywność uwagi tylko do pewnego stopnia. Jeśli stopień pobudzenia, m.in. poprzez 
reklamę jest bardzo niski lub bardzo wysoki (np. z powodu przekazania zbyt duŜej 
ilości informacji), to intensywność uwagi jest niska. Pobudzenie musi osiągnąć 
optymalny poziom, w którym intensywność uwagi jest maksymalna. MoŜna tu 
powiedzieć o umiarkowanym stopniu pobudzania uwagi konsumentów, który jest inny 
dla róŜnych produktów i rodzajów komunikacji marketingowej15. 

Najbardziej wraŜliwymi zmysłami w sensie zdolności rozróŜniania bodźców są 
wzrok i dotyk, średnio wraŜliwy jest słuch, natomiast mało wraŜliwy jest smak i zapach. 
Specjaliści od tworzenia reklamy wiedzą zatem, jak wpłynąć na psychikę konsumenta, 
aby reklama odniosła poŜądany skutek. Problemem często okazuje się jednak zjawisko 
spostrzegania podprogowego, oznaczające reakcje człowieka spowodowane działaniem 
na jego podświadomość. Poczyniono pewne obserwacje psychologiczne nad 
spostrzeganiem podprogowym, które moŜna skutecznie wykorzystać w reklamie16. 
Takie spostrzeganie mogłoby, dzięki oddziaływaniu podprogowemu wprowadzać  
do psychiki konsumentów sugestie konkretnych działań, przed wpływem których nie 
moŜna się skutecznie bronić. Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach istnieje 
zakaz stosowania reklamy podprogowej17. Istotne konsekwencje związane z tym 
zjawiskiem moŜna wyjaśnić na podstawie procesów emocjonalnych, omówionych  
w dalszej części artykułu. 

Ostatnim, z punktu widzenia interpretacji bodźców marketingowych 
najistotniejszym aspektem wraŜliwości zmysłowej konsumenta jest tzw. próg róŜnicy. 
Jest to zdolność do spostrzegania róŜnic pomiędzy reklamami, czy teŜ samymi 
produktami lub opakowaniami. Małe róŜnice nie są zauwaŜane, przez co bodźce 
spostrzegane są jako takie same. Do pomiaru progu róŜnicy wykorzystuje się pojęcie 
ledwo dostrzegalnej róŜnicy (JND – just noticeable difference)18. Chodzi  
o zidentyfikowanie minimalnej róŜnicy, która będzie mogła być spostrzeŜona przez 
konsumenta. Cały problem sprowadza się do tego, aby przy jak najmniejszej zmianie  
i przy minimalnym wzroście kosztów wytwarzania doprowadzić do tego, aby klient 
zauwaŜył i „docenił” daną róŜnicę.  

Analiza procesu spostrzegania moŜe dotyczyć zarówno wyŜej omówionego odbioru 
bodźców na poziomie zmysłowym, jak i interpretacji bodźców, łączącej w sobie 
róŜnorodne elementy pozapercepcyjne. Człowiek przetwarza bodźce, które do niego 
docierają, a sposób ich przetwarzania jest określoną interpretacją tych bodźców. Ogólny 
opis spostrzegania przedstawia schemat procesu przetwarzania informacji przez 
konsumenta (rysunek 2). Obrazuje on jednoczesną aktywizację procesu odbioru 
bodźców na poziomie zmysłowym i proces interpretacji tych bodźców w świetle 
doświadczenia zakodowanego w pamięci. Pomimo, Ŝe w procesie spostrzegania naleŜy 
rozpatrywać obie te płaszczyzny, to zaleŜnie od sytuacji percepcji, raz dominujący jest 
proces odbioru bodźców na poziomie zmysłowym, raz proces interpretacji bodźców. 
 
 
 

                                                           
15 Ibidem, s. 31-32. 
16 A. Falkowski, T. Tyszka: op.cit., s. 17. 
17 A. Augustynek: Oddziaływania podprogowe. „Advertising&You” 2001, nr3 (11), s. 1. 
18 A. Falkowski, T. Tyszka: op.cit., s. 19. 
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Rys. 2. Schemat procesu przetwarzania informacji przez konsumenta 
Źródło: A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2001, s. 22. 

WyróŜnia się zatem dwa rodzaje przetwarzania informacji przez człowieka: „z dołu 
do góry” i „z góry na dół”. Pierwszy polega na integrowaniu prostych elementów 
bodźca – jest to proces przebiegający od poziomu recepcyjnego do wyŜszych pięter 
danego analizatora zmysłowego. Drugi wiąŜe się natomiast z syntezą percepcyjną,  
z duŜym udziałem oczekiwań i nabytego doświadczenia człowieka w sposobie 
postrzegania przedmiotów. Ta posiadana wiedza, zakodowana w pamięci, jest 
elementem spostrzegania interpretującym dane zmysłowe. Wszystkie przedstawione 
wyŜej zaleŜności, sprowadzające się do załoŜenia, Ŝe człowiek tworzy spostrzeganą 
rzeczywistość na podstawie interakcji posiadanej wiedzy wraz z odbieranymi bodźcami, 
jest takŜe załoŜeniem strategów tworzących reklamy produktów. Podczas 
opracowywania strategii marketingowych kierują się oni zatem podstawowymi 
prawami rządzącymi procesami spostrzegania, poniewaŜ tworzone bodźce 
marketingowe (reklama, opakowanie, dekoracje) bezpośrednio oddziałują na zmysły 
konsumenta, a w konsekwencji prowadzą do nabywania produktów19. 

Emocje w zachowaniach konsumenckich 
Emocje nie tylko wpływają na Ŝycie codzienne w domu i pracy, ale stanowią 

istotną część składową komunikatów reklamowych. Realizują funkcję motywującą  
i pobudzającą, jak równieŜ poznawczą, polegającą na monitorowaniu efektywności 
komunikatu. Spektrum emocji jest szerokie: od przygnębienia i złości do radości oraz 
euforii. T. Kocowski wprowadził pojęcie emocji filokreatywnych, czyli takich, które 
przyczyniają się do myślenia twórczego i poszukiwania oryginalnych rozwiązań. 
Zaliczył do nich m.in. zaciekawienie, radość, sympatię interpersonalną. T.E. Heinzen 
wyróŜnił zaś dwa typy działań wykorzystywanych w przekazach informacyjnych: 
proaktywne i reaktywne. Pierwsze mają charakter dąŜeniowy i polegają na korzystaniu 

                                                           
19 A. Falkowski, T. Tyszka: op.cit., s. 16-22. 
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z dostrzeŜonych moŜliwości i są kierowane czynnikami wewnętrznymi oraz sterowane 
pozytywnymi emocjami. Działania drugiego rodzaju mają charakter unikowy i są 
motywowane czynnikami zewnętrznymi (kary i nagrody). Sterowane są emocjami 
negatywnymi, głównie lękiem. Do emocjonalnych kosztów uczestniczenia w kanale 
komunikacji naleŜy zaliczyć takŜe konieczność ponoszenia ryzyka. Stąd wiele osób 
przyjmuje informację tylko na zasadzie reaktywnej. Niektóre emocje pomagają, a inne 
utrudniają dotarcie z komunikatem marketingowym w zaplanowany sposób. Jedne  
z nich ułatwiają generowanie i akceptowanie nowych pomysłów, a jeszcze inne 
prowadzą do krytycznej oceny i ułatwiają odrzucenie pomysłów mniej udanych20. 

W kontekście emocji istotna jest ekspresja, czyli sposób wyraŜania róŜnych emocji. 
Elementy stosowane np. w reklamie wzbudzają róŜne uczucia. Kolejną znaną 
klasyfikacją uczuć, jakich człowiek doświadcza w Ŝyciu jest podział C. Izarda, który 
wyróŜnia dziesięć podstawowych emocji: zainteresowanie, radość, zaskoczenie, gniew, 
zmartwienie, wstręt, pogardę, lęk, wstyd i winę.  Uczucia te mogą być wzbudzane  
w róŜnych sytuacjach: wtedy, gdy konsument ma bezpośrednio do czynienia reklamą, 
jak równieŜ wtedy, gdy przypomina sobie daną reklamę21. Ludzkie decyzje są bardzo 
wraŜliwe na sposób sformułowania problemu, dlatego tak waŜne są często 
podejmowane próby wyjaśniania mechanizmów powstawania emocji22. 

Wyjaśnienie znaczenia emocji w reklamie wymaga scharakteryzowania pojęcia 
niespecyficznych emocji pozytywnych, czyli takich, które wywołują zjawisko 
podobania się, niezaleŜnie od tego, czym zostało ono wywołane oraz pojęcia emocji 
negatywnych, połączonych z lękiem, zazdrością czy teŜ nawet wstrętem, wykazujących 
wbrew pozorom bardzo pozytywne skutki w stosowanych strategiach marketingowych. 
Zgodnie z tradycyjnym poglądem lewa półkula mózgu konsumenta ma odpowiadać 
głównie za przetwarzanie informacji językowych, myślenie analityczne oraz emocje 
negatywne, podczas gdy półkula prawa − za przetwarzanie informacji wizualno-
przestrzennych, myślenie syntetyczne i emocje pozytywne23. 

Część reklam odwołuje się zatem do emocji pozytywnych. Człowiek zazwyczaj 
dąŜy do przeŜywania takich emocji, dlatego to kojarzenie ich z reklamowanym 
produktem moŜe wytwarzać pozytywne nastawienie konsumenta do reklamowanego 
produktu. Powszechnym rodzajem emocji występującym w reklamach jest uczucie 
radości, miłości, szczęścia, czy teŜ wesołości, która powinna być wzbudzana przez 
humor. Skuteczność humoru w reklamie to kwestia jednak bardzo dyskusyjna. Z jednej 
strony humor koncentruje uwagę konsumenta na reklamie – szczególnie w bloku 
reklamowym zawierającym inne „powaŜne” reklamy. Humor wzmacnia równieŜ 
wiarygodność przekazywanych w reklamie informacji. Z drugiej strony moŜe jednak 
obniŜać rozumienie i zapamiętywanie jakŜe waŜnych elementów reklamy, do których 
naleŜą produkt i marka. Kolejny problem polega na tym, Ŝe kaŜdy konsument 
odmiennie reaguje na zastosowanie humoru. Przed skonstruowaniem przekazu 
zawierającego elementy humoru, naleŜy przeprowadzić segmentację i wyeliminować 

                                                           
20 E. Więcek-Janka: Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej WyŜszej 

Szkoły Humanistyczno-MenedŜerskiej „Milenium”, Gniezno 2007, s. 45. 
21 A. Falkowski, T. Tyszka: op.cit., s.70. 
22 T. Tyszka: Kontrolowanie ryzyka i awersja do strat. „Rzeczpospolita” − Opinie o gospodarce, z dnia  

12-13 października2002, s. B3. 
23 J. Strelau: Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. Tom I, GWP, Gdańsk 2000, s. 145. 
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ten segment rynku, który mógłby ewentualnie negatywnie zareagować na rodzaj 
humoru zastosowany w reklamie24. 

Definiując emocje pozytywne, naleŜy jeszcze wspomnieć o tak zwanych emocjach 
niespecyficznych w reklamie. Badania psychologiczne pokazują, Ŝe sam fakt 
spostrzegania bodźca powoduje oswojenie się z nim i jego podobanie się. Bodźce 
wielokrotnie spostrzegane wydają się bliskie, miłe, ciepłe, natomiast spostrzegane  
po raz pierwszy wydają się dalekie, obce i zimne. Często spostrzegane – początkowo 
emocjonalnie obojętne – bodźce stają się duŜo bardziej atrakcyjne w porównaniu z mało 
atrakcyjnymi bodźcami, widzianymi po raz pierwszy. Z tego względu, Ŝe takie uczucia 
nie są jeszcze jakościowo zróŜnicowane, nazywają się emocjami niespecyficznymi, 
których pojawianie się moŜe być wykorzystywane w projektowaniu przestrzennej 
organizacji werbalnych i obrazowych składników reklamy25. 

Poza wykorzystywaniem emocji pozytywnych, konstruktorzy reklam coraz chętniej 
zwracają się do konsumenta, wykorzystując tak zwane emocje negatywne. Badania 
pokazują, Ŝe umiejętne manipulowanie emocjami negatywnymi moŜe przynieść 
zamierzony skutek. Najczęściej wykorzystywane i najbardziej intrygujące jest 
doświadczenie lęku. Podstawowym celem reklam, w których wykorzystuje się  
tę emocję, jest minimalizowanie ryzyka związanego z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem i zdrowiem. Reklamy lękowe stosowane są najczęściej przez agencje 
ubezpieczeniowe, firmy samochodowe, itp. Stosują je zarówno organizacje społeczne 
zajmujące się ochroną zdrowia, jak i producenci pasty do zębów, firmy farmaceutyczne 
i inne. Badania kontrolujące poziom lęku wykazały, Ŝe największą efektywność mają 
reklamy o umiarkowanym jego poziomie. Negatywne emocje w reklamie nie 
ograniczają się tylko do odczuwania lęku. Czasem ujawniane są równieŜ tzw. emocje 
kłopotliwe, do których naleŜą: zawiść, złośliwa radość, zazdrość, zemsta, nienawiść. 

Podsumowanie 
Wiedza na temat czynników psychologicznych determinujących zachowania 

konsumenckie jest obecnie specjalistom od marketingu niezbędna. Doświadczenie  
w obszarze zarówno wraŜliwości zmysłowej konsumentów, jak i emocji, które nimi 
kierują, potrzebne jest podczas opracowywania strategii marketingowych. 
Marketingowcy korzystają z podstawowych praw rządzących procesami spostrzegania, 
poniewaŜ tworzone bodźce marketingowe (reklama, opakowanie, dekoracje) 
bezpośrednio oddziałują na zmysły konsumenta i w konsekwencji prowadzą  
do nabywania produktów.  

Wzbudzanie emocji – jako, Ŝe występują we wszystkich sferach zachowań 
konsumenckich: w procesach spostrzegania otoczenia, przywoływaniu z pamięci kiedyś 
przeŜytych doświadczeń, a takŜe w wyborach konsumenckich − jest natomiast jednym  
z najwaŜniejszych aspektów branych pod uwagę podczas tworzenia komunikatów 
marketingowych. 

 

                                                           
24 A. Falkowski, T. Tyszka: op.cit., s. 71-72. 
25 Ibidem, s. 73-74. 



WraŜliwość i emocje – wykorzystanie… 

 

139 

SENSIBILITY AND EMOTIONS – USAGE OF PSYCHOLOGY IN 

THE MARKETING COMMUNICATION 

Summary 

The paper describes some possibilities of using psychology in the marketing communication. 
At the beginning of the paper there is characterized the connection of psychology with economics 
and the knowledge about management, which are related to marketing, as well to marketing 
communication. Especially interesting research area in the context of connection between 
psychology and marketing communication are the described in the article emotions and sensibility 
of the consumers. 
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NARZĘDZIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

TURYSTYCZNYCH  

Streszczenie 
Głównym celem opracowania była charakterystyka działań promocyjnych podejmowanych 

przez wybrane przedsiębiorstwa turystyczne funkcjonujące na terenie miasta Warszawy. 
Badaniami objęto trzy, znane na rynku turystycznym, firmy: Biuro PodróŜy i Turystyki „Almatur 
– Polska” SA, Restaurację Pizza Hut/KFC oraz Hotel Holiday Inn – Warszawa Józefów.  
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski końcowe. 
NajwaŜniejszym, z punktu widzenia komunikacji marketingowej, działaniem wydaje się 
konieczność stosowania Internetu, który jest i będzie narzędziem kluczowym w osiąganiu 
sukcesu rynkowego. 

Wprowadzenie 
Komunikacja marketingowa to jeden z podstawowych elementów marketingu-mix 

przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku2. Dlatego kaŜda firma, niezaleŜnie od 
reprezentowanej branŜy, powinna zatrudniać specjalistę z tego zakresu, który musi 
wiedzieć, w jaki sposób posługiwać się reklamą, promocją sprzedaŜy, public relations  
i sprzedaŜą osobistą tak, aby poinformować docelowych nabywców o istnieniu  
i wartościach danego produktu3. Wskazane instrumenty są jedynie osnową systemu 
komunikowania się z rynkiem, w którym informacje przebiegają dwukierunkowo na 
linii: wytwórca-pośrednik-konsument oraz konsument-pośrednik-wytwórca. Powstaje  
w ten sposób zwrotne sprzęŜenie informacyjne, pozwalające odczytać reakcje adresata 
informacji na kierowane do niego impulsy4. Wśród współczesnych firm turystycznych 
nie istnieje dylemat, czy komunikować się z nabywcami? Kwestia ta jest oczywista, 
rzecz w tym, jak się komunikować?5  

                                                           
1 Grzegorz Godlewski – dr, Katedra Turystyki i Rekreacji, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej 

Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Mirosław Zalech – dr, Katedra Turystyki i Rekreacji, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Katarzyna Witkowska – studentka ZWWF w Białej Podlaskiej. 
2 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000;  

L. Garbarski: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998; Ph. Kotler: Marketing Management. Analysis, Planning  
and Control. Prentice Hall. Englewood Cliffs, 1980; I. Penc-Pietrzak: Strategiczne zarządzanie marketingiem. Key Text, 
Warszawa 1999. 

3 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 571. 
4 J. Altkorn: Marketing w turystyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 144. 
5 Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 122-127. 
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Po stworzeniu produktu, a takŜe ustaleniu ceny, uwaga zarządzających powinna 
skupić się właśnie na komunikacji marketingowej6, której istotą jest poszukiwanie 
lojalnych nabywców oferowanych produktów i usług7. WaŜnym zadaniem 
przedsiębiorstw, takŜe turystycznych, jest przekonanie obecnych oraz potencjalnych 
nabywców, Ŝe lepiej zaspokoją ich potrzeby, niŜ zrobią to konkurenci. Z tego powodu 
waŜne jest, by traktować marketingowy system komunikacji jako proces ciągły, na 
który składają się zarówno kampanie promocyjne, jak równieŜ stałe (codzienne) 
kontakty konsumentów ze sprzedawcami oraz pracownikami firmy. 

Cel i metoda bada ń 
Turystyka jest szczególną gałęzią gospodarki, przyczyniającą się do wytwarzania 

szerokiej gamy produktów w większości o charakterze usługowym, spełniających coraz 
większe wymagania klientów, co przy duŜej konkurencji powoduje, Ŝe nieoceniona 
staje się rola zwłaszcza jednego ze składników marketingowych – promocji. 

Celem opracowania jest poznanie specyfiki, w tym wykorzystywanych narzędzi 
oraz zakresu prowadzonej promocji produktów wybranych przedsiębiorstw 
turystycznych funkcjonujących na terenie Warszawy, świadczących usługi w zakresie 
zakwaterowania, gastronomii oraz pośrednictwa i organizacji imprez turystycznych. 

Do realizacji badań wykorzystano metodę wywiadu (skategoryzowanego). 
UmoŜliwiło to uzyskanie informacji dotyczących działalności marketingowej badanych 
jednostek. Wywiad przeprowadzono z trzema osobami – pracownikami działów 
marketingu reprezentującymi: Biuro PodróŜy i Turystyki „Almatur – Polska” SA, 
Restaurację Pizza Hut/KFC oraz Hotel Holiday Inn – Warszawa Józefów. Wybór tych 
przedsiębiorstw wynikał z dwóch powodów: reprezentują one branŜę typowo 
turystyczną (za wyjątkiem transportu) oraz są to marki znane, o silnej pozycji rynkowej. 

Charakterystyka działalno ści promocyjnej przedsi ębiorstw 
Biuro PodróŜy i Turystyki „Almatur – Polska SA”  powstało w 1956r. jako biuro 

wyspecjalizowane w obsłudze ruchu turystycznego środowiska akademickiego. 
Obecnie w gestii zainteresowania firmy leŜy większość segmentów rynku, a biura 
jednostki znajdują się we wszystkich większych ośrodkach miejskich. Z tego teŜ 
względu oferta dostępna jest w sieci blisko 1000 agentów na terenie całego kraju. 
„Almatur – Polska” SA działa przede wszystkim jako touroperator. 

Promocja i dystrybucja produktów biura odbywa się głównie poprzez katalogi 
(letni, zimowy) oraz foldery. Firma prowadzi takŜe akcje promocyjne w Internecie,  
na komunikatorach (np. tlen), czy teŜ poprzez istniejącą stronę biura podróŜy 
(www.almatur.pl). Istotną formą promocji jest platforma Almatrix – internetowy klub, 
dzięki któremu uczestnicy mogą dodawać opinie, wymieniać poglądy, komentarze, 
wskazówki, otrzymywać i przeglądać filmy oraz zdjęcia, dostawać na swoje adresy 
mailowe najnowsze informacje dotyczące oferty biura8. Innym sposobem promocji 
biura była takŜe etapowa akcja z wykorzystaniem plastikowych uchwytów  
w autobusach komunikacji miejskiej w większych miastach Polski: Warszawie, 
Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Łodzi czy Zakopanem oraz organizacja Festiwali 

                                                           
6 Ch. J. Holloway, Ch. Robinson: Marketing w turystyce. PWE, Warszawa 1997, s. 165. 
7 J.W. Wiktor: Promocja. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005, s. 11. 
8 Wymaga to wypełnienia subskrypcji – almatrix.eu. 
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Dobrej Zabawy w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Kortowie, gdzie Almatur  
nadal proponuje spotkania i treningi z gwiazdami polskiego sportu, estrady, warsztaty  
z mistrzami tańca towarzyskiego, koncerty zespołów i kabaretów. Codzienną relację 
filmową z Ŝycia takiego obozu moŜna obserwować na stronie internetowej.  
W mniejszym stopniu biuro wykorzystuje do promocji ogłoszenia prasowe, gdyŜ jak 
dowodzą przeprowadzone badania, taka forma jest mało skuteczna. 

Firma wykorzystuje przede wszystkim sprzedaŜ bezpośrednią, indywidualną, 
poprzez agentów ulokowanych na terenie niemal całej Polski. Ponadto umoŜliwia 
klientom kontakt za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej  
i za pośrednictwem Centrum Rezerwacyjnego bądź infolinii. KaŜde biuro Almatur-u 
odpowiada za określony region, natomiast charakterystyczne dla firmy jest posiadanie 
wspólnej bazy (systemu rezerwacyjnego dla wszystkich agentów). Powszechnie 
stosowane są promocje cenowe dla klientów kupujących najwcześniej (do 29.02. first 
minute – zniŜki 25%, dodatkowo pakiet bezpieczeństwa gratis) lub wiosną (do 14.03.  
ze zniŜką do 16% z dodatkowym pakietem bezpieczeństwa gratis), czy teŜ w czasie 
słonecznej promocji (do 11.04. ze zniŜką 10%), uwzględnia się status stałego klienta, 
zniŜki dla grup. Powszechnie stosowaną przez firmę taktyką cenową jest ustalanie cen  
o nierównych końcówkach. 

Biuro PodróŜy i Turystyki „Almatur – Polska” SA wspomaga swoją działalność 
promocyjną oraz pozycję rynkową poprzez przynaleŜność i prowadzenie współpracy  
w ramach róŜnych podmiotów, m.in. naleŜy do największych organizacji 
międzynarodowych działających w branŜy turystycznej: IATA (International Air 
Transport Association), FIYTO (Federation of International Youth Travel 
Organisations), ISTC (International Students Travel Confederation) oraz do Polskiej 
Izby Turystyki i Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce. 

Almatur uczestnicząc w konkursach i róŜnego rodzaju rankingach korzysta takŜe  
z promocji zewnętrznej. Znajduje się w czołówce rankingu organizatorów Work& 
Travel USA (przeprowadzany przez magazyn „Dlaczego?”). W 2003 roku otrzymał 
takŜe nagrodę „Złotego globusa” od Polskiej Izby Turystyki za „Najlepszą ofertę dla 
młodzieŜy”. MoŜe poszczycić się rekomendacją czytelników „Rzeczpospolitej”, którzy 
w ankiecie „Byli, sprawdzili, polecają” umieścili Almatur w czołówce biur podróŜy 
sezonu letniego 2004. 

Podsumowując naleŜy wskazać, Ŝe firma stara się co roku podwyŜszać budŜet 
przeznaczany na promocję. Mimo, Ŝe przydzielane kwoty są wspólne dla wszystkich 
podmiotów działających w ramach Almatur-u, dzieli się je równo, według udziałów  
w katalogu. 

Restauracja Pizza Hut, a takŜe KFC (Kentucky Fried Chicken) są markami 
naleŜącymi do firmy AmRest (American Restaurants). Podobnie jak freshpoint, Rodeo 
Drive, Burger King, Starbucks to brand-y ponad 290 restauracji znajdujących się  
na terenie Polski, Czech, Węgier, Rosji, Bułgarii oraz Serbii zarządzanych przez 
AmRest. Firma przynaleŜy do YUM! (właściciela marki KFC i Pizza Hut w Polsce)  
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. 

Celem strategicznym firmy jest customermania (robienie więcej, niŜ oczekuje 
klient), zyskowność i systematyzacja. Poprzez fakt, Ŝe restauracja działa na zasadzie 
franszyzy, w wielu zakątkach świata oferuje ten sam standard i te same produkty.  
W Polsce obecnie funkcjonują 73 restauracje KFC będące samodzielnymi jednostkami 
oraz 13 lokali „2 w 1”, czyli restauracje Pizza Hut i KFC pod jednym dachem  
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(tzw. multibrandy). Od kilku lat w Polsce moŜna spotkać równieŜ restauracje typu KFC 
Drive, w których klient moŜe zamówić i odebrać danie bez wysiadania z samochodu. 

Analizowana restauracja MultiBrand Powsińska, dzięki swojej lokalizacji  
w Warszawie, w większości obsługuje stołecznych klientów. Nie jest to jednak reguła. 
Świadomość marki dociera do większości grup. Właściciele firmy, pamiętając o tym, 
dbają o jej dostrzegalność wśród odbiorców. Neony, reklamy, plakaty umieszczane  
w publicznych punktach są zawsze wyraźne, zauwaŜalne, działają bez zastrzeŜeń. 
Wszystkie te aspekty wpływają na świadomość marki KFC. 

Restauracja KFC wychodzi z załoŜenia, Ŝe produkt musi być wysokiej jakości, aby 
pomimo wyŜszej ceny mógł konkurować z tańszymi produktami innych sieci. 
Odpowiednio szkoleni pracownicy, przestrzeganie standardów przez obsługę czy czas 
waŜności towaru – wszystko to procentuje przy bezpośrednim kontakcie z klientami. 
Dodatkowo w celu dobrego funkcjonowania firmy oraz właściwej komunikacji zarówno 
z klientami, jak równieŜ wewnętrznej, istnieje podział na obszary managerów, wśród 
których wyróŜnia się: kierownika restauracji, managera produktu, facility managera 
oraz managera zespołu (zajmującego się szkoleniami i strukturą organizacyjną). Pizza 
Hut/KFC, posiadając własny marketing, kaŜdą restaurację obciąŜa stałymi kosztami na 
rzecz biura, marketingu i franszyzy. Część z nich przeznaczana jest na działalność 
promocyjną. 

Mniej więcej co 6-8 tygodni wprowadzany jest nowy produkt, bądź poleca się 
artykuł widniejący w dotychczasowym menu. Promuje się go „Below The Line”, czyli: 

– na zewnątrz restauracji – poprzez banery oraz naklejki wielkoformatowe, 
plakaty A1, ulotki delivery, wkładki do menuboardu na Drive Thru, „teserowe 
wkładki przedpromocyjne” do menuboardu na drive thru, „teserowe wkładki 
przedpromocyjne” do dodatkowych gablot, 

– wewnątrz restauracji – poprzez wkładki do menuboardu, place maty z ofertą 
Premium Club (PC) oraz konkursowe (kaŜda restauracja ma przydział place 
mat na miesiąc promocji), plakat A1, podwieszkę pod menuboard z ofertą PC  
i podwieszkę konkursową, plakaty A4 do wstawienia do ram A4 przed kasami, 
cenniki promocyjne do wstawienia w małe plexy A5, dodatkowo niekiedy 
akcje wspierane są koszulkami promocyjnymi, w które ubrani są kasjerzy  
(np. Grander „Bo kaŜdy jest wielki”). 

Przykładem kampanii KFC moŜe być promocja kanapki Grander, która objęła 
kampanię telewizyjną w Polsacie, Polsacie Sport, TVN, TVN7, TV4, VIVA, VH1, 
Discovery oraz 4fun.TV. Cała kampania trwała 5 tygodni, a emitowane spoty trwały  
30 i 15 sekund. Szacuje się, Ŝe reklamy KFC oglądało przeciętnie 6,5 mln Polaków. 
Grander sponsorował równieŜ program „Zakup kontrolowany” w TVN Turbo  
od października do grudnia. Kampania Grander-a miała dwa etapy: pierwszym była 
zapowiedź promocji w postaci „treaserowych wkładek przedpromocyjnych”  
w restauracjach do menuboardu i na Drive Thru, kampanii w Internecie oraz mailingu 
do uŜytkowników PC, drugim – intensywna kampania promocyjna w TV, Internecie, 
konkurs sms-owy (np.: „konkurs w rozmiarze „Grand”), oferta specjalna PC oraz 
kampania w biurach i na autobusach w większych miastach Polski. Wstawki  
w programach TV uzaleŜnione były od odbiorcy produktu, do którego głównie 
kierowany jest produkt (np. Grander w TVN Turbo, gdyŜ wprowadzenie Grander-a 
miało na celu wzrost transakcji wśród młodych męŜczyzn, głównie w porze lunchu). 
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KFC kieruje się przede wszystkim naczelnymi wartościami, które realizowane są  
w praktyce jako: orientacja na klienta, pozytywna energia, ambitne cele, zobowiązanie 
wobec ludzi, informacja zwrotna, doskonałość operacyjna i zyskowność. Firma otwarta 
jest na sugestie klientów. Bada opinię publiczną, by móc poszerzać ofertę o to, czego 
oczekują. Tradycyjnie powstają całkiem nowe strony internetowe promujące dany 
produkt. Planowane są równieŜ kampanie internetowe m.in. na portalach Onet, 
Interia.pl oraz komunikatora Gadu-Gadu. 

Do największego kanału sprzedaŜy zalicza się sprzedaŜ przy kasach, jest to około 
50% wszystkich transakcji, pozostała część dotyczy tzw. deliwerki. Nieoceniona jest  
w takim przypadku rola pracowników obsługi klienta – kasjerów. Dlatego, istotnym 
elementem wpływającym na jakość obsługi jest uczestnictwo firmy w programie 
CHAMPS. Poszczególne litery tworzące skrót CHAMPS oznaczają sześć 
uniwersalnych oczekiwań klientów, które znajdują swoje odzwierciedlenie  
w wypełnianym formularzu. Oczekiwania te są wspólne dla wszystkich kultur i krajów 
oraz wszystkich rodzajów restauracji – Czystość (Cleanliness), Harmonia i gościnność 
personelu (Hospitality), Absolutna dokładność zamówienia (Accuracy), M iejsce dobrze 
utrzymane (Maintenance), Produkt niezmiennie najlepszej jakości (Product), Szybkość 
obsługi (Speed). Program ten polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń, które  
są pomocne w kształtowaniu dobrych relacji z klientami. Jednym z najwaŜniejszych 
elementów są oceny restauracji dokonywane przez tajemniczych klientów, czyli 
„zwykłych ludzi”, starannie dobranych przez firmę zewnętrzną. Celem programu 
CHAMPS jest uzyskanie obiektywnych informacji odzwierciedlających doświadczenia 
klientów korzystających z usług poszczególnych restauracji. Tajemniczy klient jest 
proszony o dokonanie obserwacji restauracji oraz wypełnienie kwestionariusza 
Champscheck. 

Chcąc zwalczyć sezonowość, firma przygotowuje w odpowiednim czasie kampanie 
promocyjne, które uzaleŜnione są np. od pory roku. Jesienią promuje się 
zestawy/kubełki gorących kurczaków dla dwojga, czy duŜą poŜywną kanapkę, 
natomiast latem np. sałatkę z zielonej linii. Dodatkowo istotna jest szata graficzna. 
Wprowadzane są nowe opakowania, podobnie jak i hasła reklamowe. Od września na 
wszystkich materiałach marketingowych, w kampaniach medialnych i internetowych 
zamiast: „Jest pysznie w KFC!” stosuje się hasło: „Life taste great!”. Obcojęzyczne 
nazwy przyciągają klientów, zwłaszcza młodych. KFC udziela takŜe rabatów dla firm, 
które od lat są stałymi odbiorcami. Warto podkreślić, iŜ stosuje np. 25% zniŜki dla 
swoich pracowników (co jest respektowane we wszystkich restauracjach brandowych 
naleŜących do spółki AmRest), realizuje zaproszenia, honoruje kupony Sodexo, Lunch, 
itp. Często wykorzystuje tzw. „samplingi”, tj. poczęstunek dla klientów przy 
wprowadzaniu nowego produktu. Uznaje takŜe zniŜki studenckie z tytułu posiadania 
kart typu Euro<26 lub ISIC. Jako partner sponsoruje dodatkowo wiele imprez 
targowych. 

Atutem restauracji jest niewątpliwie fakt, Ŝe firma moŜe pochwalić się największą 
siecią bezprzewodowego Internetu. Grupa AmRest uruchomiła bezprzewodowy dostęp 
do sieci na terenie wszystkich restauracji w Polsce, Czechach, Bułgarii, Serbii, Rosji  
i na Węgrzech, umoŜliwiając połączenia za pomocą zwykłego laptopa, a takŜe 
komputerów kieszonkowych, np. palmtopów i telefonów komórkowych. Sieć 
zbudowana w oparciu o technologię Wi-Fi ma zasięg zarówno w samych lokalach, jak  
i ogródkach restauracyjnych. 
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Hotel Holiday Inn – Warszawa Józefów naleŜy do sieci Intercontinental Hotels 
Group – największej na świecie sieci hotelowej, skupiającej ponad 3500 obiektów. 
Marka Holiday Inn to najszybciej i najpręŜniej rozwijająca się hotelowa marka  
w grupie. Hotel funkcjonuje od 2007 roku, zarządzany jest od chwili uruchomienia 
przez niezaleŜną spółkę Aquila Hotele, w oparciu o umowę franszyzową, bez 
bezpośredniego zarządu. Spółka ta specjalizuje się w zarządzaniu obiektami 
hotelowymi zgodnymi ze standardami marki Holiday Inn, naleŜącej do Intercontinental 
Hotels Group. 

WaŜnym kanałem komunikacji hotelu Holiday Inn – Warszawa Józefów jest 
Internet. Około 90% klientów omawianej jednostki wie o jej istnieniu z sieci i za jej 
pośrednictwem dokonuje rezerwacji. Stosowane są w tym przypadku reklamy  
na portalach internetowych oraz mailingi dotyczące aktualnych promocji (np. akcja 
promocyjna odnosząca się do okresu Wielkanocy). Oferty kierowane są do określonego 
segmentu, najczęściej byłych gości. Przedsiębiorstwo sporadycznie wykorzystuje 
promocję prasową. Jednak wciąŜ poszerza swoją działalność w tym zakresie. 
Wprowadzane są okresowe promocje, jak np. Wielkanocne Śniadanie i Bufet 
Świąteczny (w Wielkanoc i Lany Poniedziałek od 9.00 serwowane jest Świąteczne 
Śniadanie w formie bufetu z szerokim wyborem zimnych zakąsek, dań ciepłych  
i deserów. W cenę wliczone są ciepłe i zimne napoje bezalkoholowe oraz wino białe  
i czerwone. W godzinach od 11.00 do 17.00 podawane są dania Bufetu Świątecznego. 
Na dzieci przygotowany jest kolorowy kącik zabaw z wieloma atrakcjami. Cena  
za korzystanie z takiego bufetu to koszt rzędu 115 PLN za osobę dorosłą, 25 PLN  
za dziecko w wieku 4-14 lat (dzieci poniŜej 4 lat gratis). Proponowany jest równieŜ 
catering świąteczny − specjały świąteczne na wynos (w hotelowym wielkanocnym 
menu znajdują się tradycyjne mazurki i baby, wyborne mięsa i przystawki). Takie akcje 
organizowane są głównie pod kątem odbiorców lokalnych, poniewaŜ mogą 
zakwaterować swoich gości, uczestników świątecznych spotkań. W okresie wakacji czy 
świąt oferowane są promocje mające na celu przeciwdziałanie nietrwałości produktu,  
w których główny akcent połoŜony jest na wykorzystanie wolnych pokoi. Produkty 
hotelu promowane są równieŜ za pomocą ulotek, albumów, gazetek, w których moŜna 
zamieścić szczegółowe dane o ofercie, a takŜe reklam na barach, w pokojach i recepcji 
hotelowej. Są one stosunkowo dynamiczne i kształtują pozytywny obraz obiektu. 

Hotel funkcjonuje zgodnie z zasadą „B2B” – biznes dla biznesu. W przypadku tego 
segmentu klientów działania przybierają postać bezpośredniej sprzedaŜy, rozmów  
i kontaktów osobistych. Osobami odpowiedzialnymi za to są: kierownik działu 
sprzedaŜy, główny księgowy i 3 specjalistów branŜowych. 

Holiday Inn – Warszawa Józefów bierze udział w róŜnego rodzaju akcjach typu: 
„Hotel przyjazny matce i dziecku”, stając w szranki z ponad 70 hotelami, pensjonatami, 
ośrodkami wypoczynkowymi, willami. Obiekt uzyskał najwyŜszą moŜliwą notę – pięć 
słoneczek. Certyfikat jest potwierdzeniem, Ŝe spełnia kryteria i standardy zapewniające 
rodzinom z dziećmi komfortowy wypoczynek. Weryfikacji i oceny hotelu podczas 
rodzinnego pobytu weekendowego dokonali Paulina Smaszcz-Kurzajewska i Maciej 
Kurzajewski z dziećmi. Wręczenie Certyfikatów Akcji Hotel Przyjazny Matce  
i Dziecku, odbyło się na uroczystej Gali w dniu 21 marca 2009 roku w badanym 
obiekcie. Hotel znalazł się takŜe w gronie najlepszych hoteli 2008 roku wyłonionych  
w plebiscycie zorganizowanym przez Netmedia SA, lidera w zakresie internetowej 
sprzedaŜy miejsc noclegowych i usług turystycznych w Polsce. Otrzymał równieŜ 
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nominację w kategoriach Tophotel Conferences oraz Tophotel Sport i był, obok 
warszawskiego hotelu Hilton, jednym z zaledwie dwóch obiektów, którym przyznano 
nominację do nagrody w więcej niŜ jednej kategorii. Internauci zadecydowali  
o zwycięstwie jednostki w kategorii sport. 

Badany hotel uczestniczy równieŜ w organizacji Rajdu Warszawskiego, częściowo 
sponsorując imprezę. Ponadto organizowane są akcje charytatywne np. Strusiopisanki  
w Holiday Inn. Przyłączają się do nich znane, lubiane i powaŜane osoby ze świata 
polityki, kultury i sportu. Dochód ze sprzedaŜy oryginalnych pisanek z podpisami m.in. 
Krzysztofa Zanussiego, Jana Machulskiego, Katarzyny Figury, Dominiki Ostałowskiej, 
Małgorzaty Foremniak, Bogusława Lindy, Katarzyny i Cezarego śaków, Przemysława 
Salety, Grzegorza Markowskiego czy zespołu Kombi, przeznaczony był w zeszłym 
roku na rzecz lokalnego domu dziecka. W 2009 roku całkowity dochód uzyskany  
z przedsięwzięcia został przeznaczony na rzecz Ośrodka Wsparcia i Rodziny  
w Józefowie – Michalinie. Akcji tej towarzyszy brunch w hotelowej restauracji. 

Jednostka współpracuje z samorządem terytorialnym w kwestii organizacji EURO 
2012. Przy pozytywnym rozwoju sytuacji, hotel będzie mógł pochwalić się 
w niedalekiej przyszłości gościną jednej z druŜyn podczas Mistrzostw Europy w piłce 
noŜnej. Holiday Inn – Warszawa Józefów jest na liście obiektów rekomendowanych  
do podjęcia gości VIP (posiada doskonałe zaplecze sportowo-rekreacyjne, SPA, itd.). 

Zarządowi hotelowemu zaleŜy na stworzeniu swoistego rodzaju „enklawy” – 
otoczenia, w którym ludzie mogliby znaleźć swoje „miejsce na ziemi”, do którego  
z chęcią wracaliby i bez zastanowienia poleciliby znajomym. 

Wnioski 
Działalność poszczególnych jednostek, niezaleŜnie od swojej specyfiki, 

nierozerwalnie wiąŜe się z dbałością o klienta. Zaspokojenie jego oczekiwań, 
dostarczenie produktu na najwyŜszym poziomie, wywarcie na nim pozytywnych 
wraŜeń i odczuć – dąŜenie firm do osiągnięcia tych zadań warunkuje im odpowiednią 
pozycję na rynku, zysk i świadomość marki. Wszelkie te aspekty nie byłyby moŜliwe 
do zdobycia, gdyby nie promocja – będąca jak powszechnie wiadomo przedmiotem 
komunikacji skierowanej od nadawcy do specyficznego adresata. To jak będzie 
oddziaływała na klientów i potencjalnych nabywców, jakie narzędzia będzie 
wykorzystywała do zrealizowania wyznaczonych celów, zaleŜy od szeregu czynników. 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe kaŜda z trzech badanych firm stosuje 
wszystkie instrumenty promocji z róŜnorodnym nasileniem na poszczególne z nich. 
Fakt ten uzaleŜniony jest chociaŜby od klientów, do których kierują swą ofertę 
(ciągłego wzrostu ich wymagań), specyfiki rynku specjalizującego się w badanej 
branŜy, czy działań konkurencji. Wszystko to wymusza potrzebę stałego umacniania 
swojej pozycji rynkowej oraz stosowania róŜnych narzędzi marketingowych. 

Warta podkreślenia jest rola Internetu mającego globalny zasięg, co w marketingu 
ma zasadnicze znaczenie. W kaŜdym z trzech analizowanych przedsiębiorstw stanowi 
on kluczową rolę w działaniach (nie tylko) promocyjnych. To zarówno ułatwianie 
rezerwacji, przystępna oferta dostępna dla kaŜdego zainteresowanego klienta oraz 
moŜliwość jej wnikliwej analizy i porównania z innymi. 

Firmy zgodnie potwierdzają istotę ciągłego poszerzania działalności promocyjnej. 
Wszystkie reprezentują znane marki, są więc zobowiązane do oferowania produktu na 
najwyŜszym poziomie, w odpowiedniej cenie i łatwo dostępnego. Przypuszcza się, Ŝe 
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skuteczność wspominanych działań znajduje odzwierciedlenie w ich zyskach, plasuje 
się więc na odpowiednim poziomie. Fakt ten jednak nie przyczynia się do spowalniania 
działań jednostek, wręcz przeciwnie – mobilizuje do dalszych posunięć. Odbywa się to 
zgodnie z wymaganiami i zapotrzebowaniem rynku. 

W wyniku analizy działań marketingowych badanych przedsiębiorstw 
sformułowano następujące wnioski: 
1. Fakt, iŜ propozycje badanych firm znajdują zainteresowanie wśród określonych 

grup klientów, świadczy o odpowiednim pozycjonowaniu oferty, a takŜe prowokuje 
do podejmowania działań mających na celu wprowadzanie innowacji 
produktowych. 

2. Globalizacja oraz powszechność usług internetowych w działalności 
przedsiębiorstw turystycznych wskazuje jednoznacznie na kierunek rozwoju 
działań promocyjnych w przyszłości. Marketing elektroniczny jest i będzie 
elementem kluczowym w osiąganiu sukcesu rynkowego. 

3. Jakość oferty musi współgrać z pozycją, jaką zajmuje przedsiębiorstwo  
w porównaniu do otoczenia konkurencyjnego. Zadowolenie klienta oraz 
kompleksowe zaspokojenie jego potrzeb to gwarancja utrzymania 
dotychczasowego rynku odbiorców. 

MARKETING COMMUNICATION TOOLS USED BY SELECTED 

TOURIST COMPANIES  

Summary  

The main aim of the paper is to characterize all the promotional actions which were 
conducted by the selected tourist companies in Warsaw. The research was conducted in three 
well-known tourist companies: Travel Agency "Almatour-Poland" S.A., Pizza Hut/KFC chains  
of restaurants and the Holiday Inn Hotel – Warsaw Jozefow. The summary and the analysis of the 
evaluated material are made. From the point of view of the marketing communication, the use  
of Internet seems to be the most important activity, as it is and it will be the key tool to achieve 
the marketing success. 
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ROZSZERZENIE MARKI PRODUKTU 

śYWNOŚCIOWEGO W ASPEKCIE ZINTEGROWANEJ 

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie  

Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów rozszerzania marki,  
z uwzględnieniem rodzajów przyjętej strategii, znaczenia działań dla przedsiębiorstw oraz 
identyfikacji warunków efektywnego rozszerzenia marki. Jako przykład ilustrujący materiał 
teoretyczny przyjęto dwie marki serków homogenizowanych koncernu Danone: Danio i Danonki. 
Opisano rozszerzenie marek oraz przedstawiono profile osób spoŜywających serki 
homogenizowane marek Danio, Danio Intenso oraz Danonki. Profile opracowano na podstawie 
badań Target Group Index z okresu styczeń-grudzień 2007 roku przeprowadzonych  
na reprezentatywnej próbie 35 990 respondentów. Konsumenci serków homogenizowanych 
stanowili 65,4% próby badawczej. 

Wprowadzenie 
W dobie coraz większego zróŜnicowania oferty asortymentowej na rynku 

produktów Ŝywnościowych sukces przedsiębiorstwa warunkowany jest kompleksowym 
działaniem w zakresie komunikowania się z aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami. 
Taką kompleksowość zapewnia zintegrowana komunikacja marketingowa, definiowana 
jako „zarządzanie dialogiem firmy z jej otoczeniem rynkowym”2. Zintegrowanie 
wszystkich działań w relacji przedsiębiorstwo-odbiorca/konsument jest szczególnie 
istotne przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz podejmowaniu decyzji  
o modyfikacji produktów juŜ istniejących. Jednym ze sposobów kształtowania 
asortymentu rynkowego przedsiębiorstw Ŝywnościowych jest wprowadzanie nowych 
produktów wykorzystując posiadane marki. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych teoretycznych 
aspektów rozszerzania marki z uwzględnieniem rodzajów przyjętej strategii, znaczenia 
podjętych działań dla przedsiębiorstw oraz identyfikacji warunków efektywnego 
rozszerzenia marki. Jako przykład ilustrujący materiał teoretyczny na rynku produktów 
Ŝywnościowych przyjęto dwie marki serków homogenizowanych koncernu Danone: 
Danio i Danonki. Wybór tych marek związany był z funkcjonowaniem w jednej 
kategorii produktowej tj. serków homogenizowanych oraz znaczną intensywnością 
działań producenta w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych  
                                                 

1 Hanna Górska-Warsewicz – dr inŜ., Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o śywieniu Człowieka 
i Konsumpcji, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

2 Ch .Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s.13. Za H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski,  
M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Marka – trendy i kierunki rozwoju. Red. G.Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne 
Problemy Usług” nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 52. 
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i funkcjonalnych. W końcowej części opracowania przedstawiono profile osób 
spoŜywających serki homogenizowane marek Danio, Danio Intenso oraz Danonki na tle 
charakterystyki konsumentów serków homogenizowanych ogółem. Profile opracowano 
na podstawie badań Target Group Index z okresu styczeń-grudzień 2007 roku 
przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 35 990 respondentów. Konsumenci 
serków homogenizowanych stanowili 65,4% próby badawczej. 

Rozszerzenie marki – definicje i rodzaje 
Strategia rozciągania (rozszerzania) marki (brand extention) jest definiowana jako 

uŜycie istniejącej marki do firmowania nowych produktów. Jako genezę stosowania 
rozszerzenia marki przyjmuje się znaczące wydatki na rozwój nowej marki 
(opracowanie koncepcji produktu, wybór i ochrona prawna nazwy, intensywna 
reklama), ryzyko związane z faktem, Ŝe większość marek nie zyskuje akceptacji 
rynkowej oraz rozległość w czasie budowy nowej marki3. Rozszerzanie marki  
to najczęstszy sposób wprowadzania produktu na rynek: 89% nowych produktów 
wprowadzanych jest z wykorzystaniem rozszerzenia linii, 6% produktów jako 
rozszerzanie stosowanej marki na nowe linie produktów, 5% produktów to nowa 
marka4. Zastosowana strategia rozszerzania marki moŜe mieć charakter innowacyjny 
(zmiana technologii, surowców) lub uzupełniający (nowe smaki, zmiana rodzaju  
i wielkości opakowań)5. Wówczas nowe produkty nieznacznie róŜnią się  
od dotychczasowych, np. smakiem, wielkością opakowań lub składem6.  

W strategii rozszerzenia marki przedsiębiorstw moŜna wyróŜnić rozszerzenie 
liniowe tzn. w ramach linii produktowej (line extension) oraz rozszerzenie w obrębie 
kategorii produktowej (category extension)7. Rozszerzenie liniowe marki oznacza 
zastosowanie istniejącej nazwy marki do produktu w ramach jednej z istniejących linii 
produktowych. Takie działanie dotyczy nowych smaków i składników, a takŜe nowych 
zastosowań produktów opatrzonych daną marką8. MoŜna wyróŜnić poziome 
rozszerzanie marki (nowe produkty róŜniące się smakiem, formą, kształtem i wielkością 
opakowań, składem, wyposaŜeniem) lub pionowe rozszerzanie marki. To z kolei 
obejmuje rozciąganie marki w dół (streching down) i w górę (streching up), czyli 
wprowadzanie na rynek produktu (produktów) oznaczonego stosowaną juŜ marką,  
lecz róŜniącego się poziomem jakości (niŜsza jakość – w pierwszym przypadku  
i wyŜsza – w drugim) 9. 

Strategia rozszerzenia w ramach kategorii produktowej (category extension) 
oznacza rozszerzanie marki na nowe linie produktów. W tym przypadku moŜe nastąpić 
oznaczanie istniejącą marką produktów niepowiązanych pod względem cech 
funkcjonalnych i technologicznych10, często równieŜ produktów z nowej kategorii11.  

                                                 
3 G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE Warszawa 2002, s. 201-202. 
4 D.A. Aaker: Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. The Free Press, New York 1991  

s. 208. Za M. Witek-Hajduk: Zarządzanie marką. PWE Warszawa 2001, s. 202. 
5 J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 32. 
6 G. Urbanek: op.cit., s. 202. 
7 P.H. Farquhar: Managing brand equity. „Marketing Research” 1989 September, s. 24. 
8 Ibidem, s. 24. 
9 M. Witek-Hajduk: op.cit., s. 204-205. 
10 Ibidem, s. 204-205. 
11 P.H. Farquhar: op.cit., s. 24. 
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Inna klasyfikacja strategii rozszerzania marki obejmuje12: 
− rozciąganie linii (line extension) – rozszerzenie marki w ramach tej samej 

kategorii produktowej z uwzględnieniem cech funkcjonalnych produktu  
i aspektów symbolicznych związanych z określoną strategią pozycjonowania 
marki, 

− rozciąganie marki (brand extension) – przemiana marki w markę-parasol, 
nowe produkty przejmują wartości funkcjonalne marki macierzystej 
zwiększając liczbę pozycji asortymentowych dostępnych pod daną marką, 

− transfer wizerunku (image transfer) – rozszerzenie dotyczy marki  
w mniejszym stopniu określanej przez wartości funkcjonalne, a w większym 
przez ekspresywne i symboliczne. 

Zastosowana strategia rozszerzania marki moŜe dotyczyć pełnej nazwy marki  
lub jej części. MoŜna wówczas wyróŜnić13: 

a) rozszerzanie bezpośrednie – marka stosowana jest w niezmienionej formie  
w ramach istniejących lub nowych linii produktów, 

b) rozszerzanie pośrednie – nadawanie (w ramach istniejących lub nowych linii 
produktów) marki, która zawiera fragment nazwy marki macierzystej; 
przykładem moŜe być zastosowanie marki rdzeniowej, w przypadku której 
następuje oznaczenie produktów marką, której nazwa zawiera jedynie element 
(rdzeń) nazwy marki macierzystej (np. Danone – Danio, Danonki, Danette). 

Znaczenie rozszerzenia marki w aspekcie zintegrowan ej 
komunikacji marketingowej 

Do głównych korzyści stosowania strategii rozszerzenia marki naleŜy łatwiejsze 
wejście na rynek przez korzystanie z prestiŜu „dobrej marki” na zasadzie parasola 
ochronnego (umbrella brand). Następuje dzięki temu umacnianie istniejącego 
wizerunku marki i jej wartości oraz lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa14.  

Z punktu widzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej istotnym 
zagadnieniem jest przeniesienie silnych pozytywnych skojarzeń z marki macierzystej na 
nowy produkt. Dotyczy to skojarzeń związanych z jakością, wykorzystania 
świadomości marki (znana marka redukuje ryzyko konsumenta), wzmocnienia 
macierzystej marki przez poprawę wizerunku i dodania nowych funkcji15. 

Z perspektywy przedsiębiorstwa produkcyjnego naleŜy zwrócić uwagę  
na obniŜenie ryzyka i kosztów wejścia na rynek, skrócenie czasu wprowadzenia 
nowego produktu oraz zyskanie przewagi konkurencyjnej (dotyczy rozciągnięcia 
rozpoznawalnej marki). Oprócz wzmocnienia nowego produktu przez markę 
macierzystą następuje równieŜ relacja odwrotna, czyli wzmocnienie marki macierzystej 
przez nowy produkt16. 

                                                 
12 D. Andrew: Brand revitalisation and Extension. W: Brands – The New Wealth Creators. Red. S. Hart, J. Murphy. 

Macmillan Business, Houndmills 1998. Za J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 322-324. 
13 M. Witek-Hajduk: op.cit., s. 206. 
14 J. Altkorn: op.cit., s. 66-67. 
15 G. Urbanek: op.cit., s. 203-204. 
16 J. Kall: op.cit., s. 324-317 na podstawie J.N. Kapferer: Strategic Brand Management – New Approaches to Creating  

and Evaluating Brand Equity. Kogan Page, London 1995, s. 83-85, 90-91, D.A. Aaker: Managing Brand Equity – 
Capitalizing on the Value if a Brand Name, The Free Press, New York 1991, s. 209-215; J.M. Murphy: Brand Strategy, 
Director Books, Cambridge 1990, s.110-114; L.de Chernatony, M.H.B. McDonald: Creating Powerful Brands. Butterworth-
Heinemann, Oxford 1994, s. 268-271. 
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Stosowanie strategii rozszerzenia marki moŜe pociągać takŜe negatywne skutki  
w zaleŜności od rodzaju kategorii produktowej, przyjętych załoŜeń komunikacji 
marketingowej itp. Do najistotniejszych ujemnych aspektów naleŜy zaliczyć kanibalizm 
marek – nowe wersje produktów konkurują z produktami firm konkurencyjnych oraz  
z produktami danej firmy17. Rozciąganie linii produktów i rozszerzanie marki moŜe 
prowadzić do zaniku skojarzeń z nią związanych, wizerunek moŜe stać się mniej 
wyraźny, co osłabia siłę marki18. Niepokojąca jest równieŜ moŜliwość przeniesienia 
negatywnych skojarzeń spotykana najczęściej w sytuacji, gdy nowe produkty mogą być 
„zbyt oddalone” od produktów pierwotnych19. 

Z uwagi na wady i zalety wynikające ze strategii rozszerzenia marki istotne jest 
przeanalizowanie wszystkich uwarunkowań mogących wpływać na skuteczność 
podjętych działań. W literaturze przedmiotu moŜna odnaleźć szereg warunków, jakie 
naleŜy spełnić, aby rozszerzenie marki zakończyło się sukcesem. Przykładowo, wśród 
warunków efektywnego rozciągnięcia marki na nową kategorię (category extension) 
wymieniane są następujące czynniki20:  

– perfekcyjne dopasowanie (perfectual fit) – konsument musi postrzegać nową 
pozycję asortymentową jako spójną z macierzystą marką, 

– oznaczenie pozycji wśród marek konkurencyjnych (competitive leverage) – 
nowa pozycja musi być porównywalna lub lepsza niŜ inne produkty w danej 
kategorii, 

– zapewnienie transferu korzyści (benefit transfer) − korzyść oferowana przez 
macierzystą markę musi być poŜądana przez konsumentów produktów  
w nowej kategorii. 

Skuteczność zastosowanej strategii rozszerzania marki podlega wielu badaniom 
empirycznym. Stwierdzono m.in., Ŝe sukces rozszerzonej marki w duŜym stopniu 
zaleŜy od percepcji konsumentów w zakresie dopasowania nowego produktu do marki 
macierzystej21, w szczególności w odniesieniu do cech i atrybutów produktu oraz 
wizerunku marki22. Sposób rozszerzania marki musi odpowiadać wizerunkowi marki. 
Brak takiego dopasowania zaprzepaszcza transfer skojarzeń na nowe produkty, 
wystąpić moŜe równieŜ przeniesienie niewłaściwych skojarzeń23. 

W literaturze przedmiotu wykazano ponadto, Ŝe akceptacja rynkowa nowego 
produktu dostępnego pod rozszerzoną marką zaleŜy od: 

– jakości marki macierzystej24, 
– wiedzy konsumenta o kategorii marki macierzystej i rozszerzonej25, 
– charakterystyki konsumenta i marketingowego programu rozszerzenia 

(extension marketing program)26, 

                                                 
17 M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 87. 
18 Ibidem, s. 88. 
19 G. Urbanek: op.cit., s. 205-208. 
20 P.H. Farquhar: Managing brand equity. „Marketing Research” 1989 September, s. 30. 
21 D.A. Aaker, K.L. Keller: Consumer evaluations of brand extensions. „Journal of Marketing” 1990, nr 1, s. 27-41. 
22 R. Batra, D.R. Lehmann, D. Singh: The brand personality component of brand goodwill: Some antecedents and 

consequences. W: D.A. Aaker, A. Biel, eds. Brand Equity and Advertising. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale,  
NJ. 1993. 

23 M. Witek-Hajduk: op.cit., s. 207. 
24 P.A. Bottomley, S. Holden: Do we really know how consumers evaluate brand extensions: Empirical generalizations 

based on secondary analysis of eight studies. „Journal of Marketing Research” 2001 nr 11, s. 494-500. 
25 P. Moreau, D.R. Lehmann, A.P. Markman: Entrenched knowledge structures and consumer response to new products. 

“Journal of Marketing Research” 2001, nr 2, s. 14-29.  
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– skojarzeń konsumenckich między marką macierzystą a jej kategorią 
produktową. 

Stosowane strategie wobec marek (marki-parasola, sub-marek lub marek 
indywidualnych) warunkują decyzje przedsiębiorstwa w zakresie rodzaju rozszerzenia, 
tj. w obrębie tej samej linii produktowej lub poza nią. Przykładowo, strategia sub-marek 
(jednoczesne opatrzenie produktu marką indywidualną i marką firmową, czyli 
korporacyjną) wzmacnia ocenę rozszerzenia, zwłaszcza wtedy, gdy rozszerzenie jest 
dalekie od kategorii produktowej lub gdy nowy produkt mniej pasuje do całkowitego 
asortymentu przedsiębiorstwa27. Dodatkowo sub-marka chroni markę macierzystą przed 
niechcianym negatywnym sprzęŜeniem zwrotnym28  

Strategie rozszerzania marek na rynku serków 
homogenizowanych na przykładzie koncernu Danone 

Serki homogenizowane to przykład dynamicznie zmieniającej się mleczarskiej 
kategorii produktowej, róŜnicującej się w zakresie atrybutów produktów (smaków, 
wielkości opakowań) oraz przyjętej komunikacji marketingowej, dotyczącej m.in. 
sposobów pozycjonowania. Jako przykład rozszerzania marki wybrano z kategorii 
serków homogenizowanych dwie marki będące w portfolio Danone: Danio oraz 
Danonki.  

Marka Danio jest obecna na rynku od około 10 lat, w latach 2001-2004 
obserwowano systematyczny wzrost udziałów rynkowych. W 2005 roku Danio 
uzyskało pozycję lidera. Na kolejnych pozycjach plasowały się produkty wytwarzane 
przez okręgowe spółdzielnie mleczarskie, stosujące strategię marki rodzinnej (marki-
parasola), włączając wszystkie produkty pod jedną markę29. Wprowadzenie na rynek  
w 2005 roku serka homogenizowanego pod marką Jogobella, znanej z kategorii 
jogurtów spowodowało intensyfikację działań Danone w zakresie pozycjonowania 
marki Danio. Strategia wobec tej marki koncentrowała się na utrzymaniu pozycji lidera 
przez poszerzenie bazy regularnych uŜytkowników i wprowadzeniu identyfikatora 
marki, jakim była „postać małego głoda”30. Pozycjonowanie marki Danio opierało się 
na stwierdzeniu: „Najlepszy sposób na zaspokojenie małego głodu”. W sierpniu 2006 
roku zastosowano strategię rozszerzania marki o dwie linie:  

a) marka Danio tzw. „brązowa/masowa linia o prostych smakach”, z produktem 
oferowanym w cenie 1,29 zł za opakowanie, 

b) marka Danio Intenso – produkty o tzw. smakach wyrazistych, w cenie 1,79 zł 
za opakowanie. 

                                                                                                                        
26 M.J. Barone, P.W. Miniard: Mood and brand extension judgments: Asymmetric effects for desirable versus undesirable 

brands. „Journal of Consumer Psychology” 2002 nr 4, s. 283-290; E. Maoz, A.M. Tybout: The moderating role  
of involvement and differentiation in the evaluation of brand extensions. „Journal of Consumer Psychology” 2002 nr 2,  
s. 119-131; S. Zhang, S. Sood: Differences between children and adults in brand extension evaluations: The role of category 
similarity and rhyming names. „Journal of Consumer Research” 2002, nr 6, s. 129-141. 

27 S.J. Milberg, C.W. Park, M.S. McCarthy: Managing negative feedback effects associated with brand extensions:  
The impact of alternative branding strategies. „Journal of Consumer Psychology” 1997 nr 6, s. 119-140; D.A. Sheinin:  
Sub-brand evaluation and use versus brand extension. „Journal of Brand Management” 1998 nr 6, s. 113-122. 

28 C. Janiszewski, T. Meyvis: Effects of brand logo complexity, repetition, and spacing on processing fluency  
and judgment. „Journal of Consumer Research” 2001, nr 7, s.18-32; A. Kirmani, S. Sood, S. Bridges: The ownership effect  
in consumer responses to brand line stretches. „Journal of Marketing” 1999 nr 1, s. 88-101. 

29 Danio. Brief.pl z dnia 26.05.2008. Za: http://www.brief.pl/baza-wiedzy/effie-awards-2007/zywnosc/art5,danio.html. 
30 Szerzej o identyfikatorach marki na rynku produktów Ŝywnościowych: H. Górska-Warsewicz: Kształtowanie marki i jej 

znaczenie w komunikacji na rynku Ŝywności. W: H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski: Komunikowanie się 
na rynku Ŝywności dla potrzeb zarządzania produktem i marką. Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 56. 



Rozszerzenie marki produktu… 

 

153 

Zastosowanie ujednoliconego przekazu komunikacyjnego oraz strategii 
rozszerzenia marki (Danio Intenso) doprowadziło do wzrostu udziałów rynkowych, 
poprawy wizerunku marki oraz zwiększenia wskaźników świadomości marki31. 

W latach 2006-2009 nastąpiło kolejne rozszerzenie marki Danio, włączając 
rozszerzenie liniowe i rozszerzenie na nową kategorię produktową. Rozszerzenie 
liniowe objęło wprowadzenie serków homogenizowanych o nowych, pikantnych 
smakach. Natomiast rozszerzenie na nową kategorię produktową zakładało 
wprowadzenie jogurtów pitnych. 

Aktualnie marka Danio obejmuje wyroby oferowane w czterech liniach 
produktowych: 
1. Danio klasyczne – serek homogenizowany 140g i 150g o smakach waniliowym, 

truskawkowym, brzoskwiniowym, jagodowym, wiśniowym i bananowym. 
2. Danio Intenso „z kawałkami do gryzienia” o smakach straciatella, kokosowym, 

musli oraz orzechami i nasionami. 
3. Danio z warzywami – serek homogenizowany, dostępny w następujących 

wariantach smakowych pomidor-papryka, ogórek-czosnek, papryka-pomidor-
ogórek, oliwka-pomidor-ogórek. 

4. Danio w butelce – jogurt pitny w butelce plastikowej o pojemności 190g dostępny 
w czterech wariantach smakowych: truskawkowym, brzoskwiniowym, wiśniowym 
i waniliowym. 
Wszystkim opisanym etapom rozszerzenia marki Danio towarzyszył ujednolicony 

przekaz komunikacyjny wpisujący się w przedstawianie produktu jako „niewielkiej 
przekąski” o wysokiej wartości odŜywczej. Przekaz ten wzmocniony był w kaŜdym 
przypadku postacią „małego głoda”. 

Marka Danonki jest przykładem rozszerzenia pośredniego marki Danone; 
funkcjonuje na polskim rynku produktów mleczarskich od około 12 lat. Nazwa nowej 
marki została zmieniona z zachowaniem wspólnego rdzenia i dostosowana do rodzaju 
produktu (produkt kierowany do dzieci) oraz przyjętej strategii pozycjonowania 
(kierowanie produktu/marki do odbiorcy dziecięcego). Aktualnie pod marką Danonki 
dostępne są cztery linie produktowe: 
1. Danonki serki – serki wzbogacone w wapń i witaminę D, dostępne  

w opakowaniach 4x50g (o smakach truskawkowym, waniliowym, malinowym  
i kilku kombinacjach smakowych) oraz większych zestawach opakowaniowych. 

2. Danonki Pół na Pół – serki dwusmakowe waniliowo-truskawkowe  
w opakowaniach 2x80g i 4x80g. 

3. Danonki Mega – serki w kilku wariantach smakowych: bananowym, jagodowym, 
truskawkowym, brzoskwiniowym i waniliowym. 

4. Danonki Kakao – w kartoniku 200ml. 
Działania Danone w zakresie rozwoju produktów kategorii serków 

homogenizowanych realizowane są przez rozszerzanie posiadanych marek włączając 
kompleksowe decyzje w zakresie ceny, promocji i dystrybucji. Działania te 
wzmocnione są decyzjami w zakresie relacji słownych nazw marek: Danio – Danio 
Intenso oraz Danone – Danonki. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe stosowane strategie 
rozszerzenia marek i wprowadzenia linii produktowych o róŜnym wizerunku (np. Danio 
i Danio Intenso) róŜnicuje grupy odbiorców. Dlatego teŜ w decyzjach dotyczących 

                                                 
31 Danio…op.cit. 
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rozwoju produktów naleŜy uwzględnić profile konsumentów obejmujące 
charakterystykę socjoekonomiczną oraz postrzegane przez konsumentów jakości, 
korzyści, jakie oferuje produkt, jego skład i wartość odŜywczą itp. Nie bez znaczenia są 
opinie w zakresie akceptacji nowych produktów oraz preferencje dotyczące wyboru 
produktów wytwarzanych przez polskich producentów. W tabeli 1 i 2 przedstawione 
dane obrazują zróŜnicowaną strukturę osób spoŜywających serki homogenizowane 
Danio, Danio Intenso i Danonki. Choć wszystkie trzy marki pierwotnie wywodzą się  
od marki korporacyjnej Danone, moŜna zauwaŜyć istotne róŜnice w odniesieniu do 
struktury grup konsumentów w zakresie wieku, wykształcenia i dochodów.  

Tabela 1. Struktura osób spoŜywających marki Danio Intenso, Danio i Danonki 

 Wyszczególnienie Serki homoge-
nizowane ogółem 

Danio 
Intenso 

Danio Danonki 

N= 23548 11,94% 50,32% 24,55% 
Płeć 
  męŜczyzna 44,26% 39,22% - 41,59% - 42,45% - 
  kobieta 55,74% 60,78% + 58,41% + 57,55% + 
Wiek  
  15-24 lata 23,10% 30,32% + 28,20% + 22,38% 
  25-34 lata 20,66% 24,48% + 24,04% + 27,05% + 
  35-44 lata 16,72% 17,59% 16,89% 18,93% + 
  45-54 lata 17,71% 14,67% - 15,20% - 14,86% - 
  powyŜej 54 lat 21,81% 12,93% - 15,66% - 16,78% - 
Wykształcenie 
  niepełne podstawowe 0,33% 0,10% - 0,24% - 0,34% 
  podstawowe 15,19% 13,09% - 13,34% - 15,11% 
  zasadnicze zawodowe 26,91% 24,85% - 24,80% - 28,31% + 
  niepełne średnie 8,76% 11,18% + 10,23% + 8,85% 
  średnie zawodowe 18,47% 16,01% - 17,94% - 18,31% 
  średnie ogólnokształcące 6,52% 5,81% 6,63% 6,42% 
  pomaturalne 3,96% 4,20% 4,48% + 3,95% 
  niepełne wyŜsze 9,16% 12,35% + 10,95% + 8,29% - 
  wyŜsze 10,65% 12,38% + 11,35% + 10,33% 
  trudno powiedzieć 0,07% 0,03% 0,04% 0,08% 
Miesięczny dochód respondenta netto 
  brak dochodów 19,42% 22,84% + 22,48% + 20,17% 
  do 200 zł 0,88% 1,23% + 1,05% + 1,19% + 
  201-400 zł 1,62% 1,76% 1,58% 1,71% 
  401-600 zł 6,79% 5,07% - 5,68% - 5,87% - 
  601-800 zł 7,96% 6,98% - 6,94% - 7,00% - 
  801-1000 zł 10,66% 10,43% 10,32% 10,02% 
  1001-1200 zł 4,71% 5,09% 4,43% - 4,19% - 
  1201-1400 zł 5,38% 4,33% - 5,32% 5,45% 
  1401-1600 zł 5,12% 3,73% - 4,66% - 5,05% 
  1601-1800 zł 3,06% 3,39% 3,29% + 2,99% 
  1801-2000 zł 3,37% 4,10% + 3,70% + 3,94% + 
  2001-2500 zł 2,39% 2,23% 2,35% 2,38% 
  2501-3000 zł 2,10% 2,57% 2,19% 2,24% 
  3001-5000 zł 1,55% 1,58% 1,73% + 1,69% 
  powyŜej 5000 zł 0,48% 0,74% + 0,51% 0,62% 
  trudno powiedzieć 5,41% 5,15% 5,03% - 6,11% + 
  odmowa odpowiedzi 19,10% 18,78% 18,74% 19,36% 
Wielkość gospodarstwa domowego 
  jedna lub dwie osoby 27,65% 22,62% - 22,39% - 19,11% - 
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  Trzy osoby 24,72% 27,91% + 26,17% + 25,24% 
  cztery osoby 26,49% 29,19% + 29,18% + 30,66% + 
  pięć osób 12,36% 11,43% 13,17% + 13,96% + 
  sześć lub więcej osób 8,79% 8,86% 9,09% 11,03% + 
Posiadanie dzieci 
  tak 33,81% 39,11% + 37,17% + 27,83% - 
  nie 66,19% 60,89% - 62,83% - 72,17% + 

WyróŜniono wyniki: − znacząco niŜsze na poziomie 0,05, + znacząco wyŜsze na poziomie 0,05 
Grupa: styczeń 2007- grudzień 2007; 19 717 732 (23 548 przypadków, 65,4% całej próby) 

Źródło: Materiały MillwardBrown SMG/KRC Target Group Index. 

Tabela 2. Opinie konsumentów wybierających serki homogenizowane ogółem oraz marki Danone 

 Wyszczególnienie 
Serki homoge-

nizowane 
ogółem 

Danio 
Intenso 

Danio Danonki 

Często kupuję nowe marki, aby się 
dowiedzieć, jakie są 3,123 3,274 3,166 3,178 
Gdy polubię jakąś markę, zazwyczaj 
pozostaję jej wierny(a) 3,741 3,770 3,756 3,776 
UwaŜam, Ŝe produkty uznanych marek 
są lepsze 3,574 3,657 3,601 3,594 
Gdy tylko mogę, wybieram artykuły  
wyprodukowane w moim kraju 3,630 3,470 3,519 3,589 
Staram się kupować tańsze produkty 3,433 3,331 3,365 3,410 
Jakość jest waŜniejsza od ilości 4,209 4,193 4,203 4,211 

Średnie dla skali:1 − zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 − ani się zgadzam ani nie zgadzam,  
4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie się zgadzam 

Grupa: styczeń 2007-grudzień 2007; 19 717 732 (23 548 przypadków, 65,4% całej próby) 
Źródło: Materiały MillwardBrown SMG/KRC Target Group Index. 

Konkludując naleŜy stwierdzić, Ŝe kształtowanie asortymentu produktów 
Ŝywnościowych wymaga kompleksowych i zintegrowanych działań zwiększających 
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego. Rozszerzenie marki realizowane 
przez przedsiębiorstwa w róŜnych płaszczyznach stanowi szanse, ale jednocześnie 
zagroŜenie dla dotychczasowego wizerunku przedsiębiorstwa i jego poszczególnych 
marek.  

FOOD BRAND EXTENSION IN THE ASPECT  

OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

Summary  

The aim of the paper is to present selected aspects of brand extension with a special attention 
given to types of strategy used, the importance of companies’ activity as well as identification  
of successful brand extension conditions. The example of theoretical material is related to two 
brands of Danone homogenized cheeses: Danio and Danonki. The extension of analyzed brands  
is described and profiles of consumers of Danio, Danio Intenso and Danonki homogenized 
cheeses brands are presented. The profiles are calculated using Target Group Index data 
(SMG/KRC) form research conducted in January-December 2007 on the representative sample  
of 35 990 respondents. Consumers of homogenized cheeses represented 65,4% of total research 
group.  
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ZNACZENIE DYSTRYBUCJI W ZINTEGROWANEJ 

KOMUNIKACJI RYNKOWEJ NA RYNKU śYWNOŚCI 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono ocenę miejsca i znaczenia dystrybucji w koncepcji zintegrowanej 

komunikacji rynkowej, przeprowadzoną w oparciu o analizę doświadczeń przedsiębiorstw sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwoju tego rynku. Wymagało to analizy pojęć takich, jak dystrybucja  
i komunikacja rynkowa w ich wzajemnych relacjach oraz procesu przekazywania komunikatów 
rynkowych. Przyjęty zakres wymagał wskazania zasadniczych cech tych zjawisk oraz pozwolił 
scharakteryzować dystrybucję w procesach komunikacji rynkowej, na tle oceny oddziaływania 
pozostałych instrumentów marketingu. Zidentyfikowano istotną rolę i nadal duŜe znaczenie 
procesu dystrybucji w koncepcji komunikacji rynkowej w nowych warunkach rynku 
Ŝywnościowego, z uwagi na specyfikę produktów Ŝywnościowych oraz nowe potrzeby 
konsumentów. 

Wprowadzenie 
Podstawowe zadanie komunikacji marketingowej (sukcesu rynkowego 

jednocześnie) definiowane jest w kategorii  wywierania przez przedsiębiorstwo wpływu 
na obecnych i potencjalnych nabywców, dla zapewnienia trwałej pozycji rynkowej tego 
przedsiębiorstwa2. Zaistnienie na rynku wymaga od przedsiębiorstw czegoś więcej niŜ 
tylko wyprodukowania dobrego produktu, po atrakcyjnej cenie, dostępnego przez 
kanały dystrybucji dla nabywców. Przedsiębiorstwa, aby skutecznie funkcjonować 
muszą obecnie komunikować się ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami3, i jest 
to warunek sine qua non ich sukcesu rynkowego. Komunikowanie się przedsiębiorstwa 
z rynkiem, identyfikowane na ogół z marketingem i realizowane dotychczas głównie 
przez jeden z podstawowych elementów koncepcji marketingu − promotion-mix łączy 
opracowaną strategię marketingową ze zjawiskami występującymi na rynku4.  

Wszystkie relacje przedsiębiorstwa z rynkiem tworzą kompleksowy kanał 
komunikacji, przez który płyną określone strumienie rzeczowe (produkty, usługi) oraz 
strumienie informacyjne. W warunkach rozwiniętego rynku przyjmuje się obecnie, Ŝe 
łącznie wszystkie elementy marketingu, rozumiane całościowo, będące systemem 
komunikacji rynkowej, zapewniają najbardziej trwałe i efektywne relacje pomiędzy 
przedsiębiorstwem a nabywcą. Dominująca dotychczas promocja powoli oddaje pola 
innym instrumentom systemowo traktowanego systemu komunikacji rynkowej.  

                                                           
1 Karol Krajewski – dr, Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska  

w Gdyni. 
2 H. Meffert: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler Verlag Wiesbaden, 1986, s. 446. 
3 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Wyd. Gebethner&ska, Warszawa 2005, s. 546. 
4 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001,  

s. 503-504. 
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Na wejściu do tak rozumianego systemu znajduje się sfera produkcji, wytwarzania dóbr, 
na wyjściu – sfera konsumpcji, będąca wyrazem określonych potrzeb i preferencji 
nabywców, popartych ich określoną siłą nabywczą i znajdującą się pod wpływem 
licznych uwarunkowań5. Uprawnione wydaje się stwierdzenie, Ŝe przedsiębiorstwo 
istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a z samej natury 
przedsiębiorstwa i kaŜdej organizacji, wynikają procesy przekazu i komunikowania się 
jego z otoczeniem rynkowym6. 

Z analiz problematyki rozwoju rynków wynika prawidłowość, Ŝe na pierwszym 
etapie rozwoju (na rynkach tworzących się oraz mających cechy rynku producenta), 
podstawowe narzędzie komunikacji stanowi najczęściej sam produkt (wraz  
z opakowaniem), jego cena oraz dostępność poprzez kanały dystrybucji. Na etapie 
kreowania rynku dominujące znaczenie (i największą efektywność) uzyskuje się 
poprzez stosowanie instrumentów promocji. W miarę dalszego rozwoju (wzrostu) 
rynku, który cechują takie zjawiska jak: dywersyfikacja produktów, kreowanie ich 
marek oraz powstanie nowych kanałów dystrybucji, obsługujących rosnącą podaŜ, 
następuje teŜ zróŜnicowanie efektywności zastosowania narzędzi marketingowych. 
Dotychczasowe pojedyncze proste formy komunikacji z rynkiem nie są juŜ na tyle 
wystarczające i efektywne, aby trwale przyciągnąć uwagę konsumentów i wymagają 
łączenia dla osiągnięcia porównywalnego efektu.  

Paradoksalnie bowiem, w kolejnym etapie rozwoju rynku obserwuje się malejące 
znaczenie promocji (określanej obecnie nadal jako komunikacja marketingowa) na 
rzecz działania ze strony wszystkich narzędzi marketingu traktowanych łącznie,  
w postaci kompleksu informacyjnego i perswazyjnego, który moŜna określić jako nową 
komunikację rynkową. Warunki rozwoju rynku wymagają w tej sytuacji stworzenia 
celowego, rozbudowanego systemu komunikacji, o szerokich, wyraźnie zarysowanych 
funkcjach, dysponującego skutecznym instrumentarium ich realizacji, zintegrowanego  
z  narzędziami marketingu-mix przedsiębiorstwa7. Wykorzystanie zintegrowanej 
komunikacji rynkowej umoŜliwia: osiągnięcie wartości dodatkowej i efektu synergii  
w wyniku wspólnego planowania, ocenę strategicznej roli poszczególnych 
instrumentów komunikacji marketingowej oraz kreowanie jasnego i spójnego 
komunikatu o znacznym wpływie na zachowania zakupowe nabywców8.  

Dla potrzeb odzwierciedlenia tych realnych procesów zaproponowano koncepcję 
zintegrowanej komunikacji rynkowej oraz zbudowano model powiązań wszystkich 
uczestników w tym nowym ujęciu zjawisk rynkowych9. W rozwiązaniu tym 
uwzględniono kompleksowe oddziaływanie instrumentów marketingu (z wyraźnym 
akcentem na efekty synergii i integracji działań marketingowych), w relacji do 
końcowego odbiorcy przekazów informacyjnych i perswazyjnych – konsumenta oraz 
(co jest równie waŜne w praktyce komunikacji rynkowej) wszystkich uczestników 
łańcucha działań i decyzji rynkowych.  

                                                           
5 S. Mynarski: Marketing jako system komunikacji. W: Handel i marketing. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 1992, s. 115-122. 
6 B. Dobek-Ostrowska: Podstawy komunikowania społecznego. Wyd. Astrum, Wrocław 2002, s. 13. 
7 J.W. Wiktor:Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2003, s. 49-52. 
8 G. Karasiewicz: W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. W: Innowacje w marketingu. Młodzi  

o marketingu. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001, s. 124. 
9 H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej. W: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2008, s. 49-56. 



Karol Krajewski 

 

158

Uznaje się, Ŝe zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku  
w sposób umoŜliwiający konsumentom ich zakup, w dogodnych dla nich warunkach, 
odpowiadającym im miejscu i czasie oraz moŜliwej do zaakceptowania cenie i przy 
zachowanych standardach bezpieczeństwa oraz jakości. Oznacza to zapewnienie 
dostępności i wygody zakupu tych produktów, co jest w formule 4C marketingu, 
określane jako Convienience.  

Inspiracje wynikające z obserwacji rynku stały się podstawą podjęcia oceny 
znaczenia i miejsca dystrybucji w koncepcji zintegrowanej komunikacji rynkowej,  
co wynika z potrzeb rozwoju tego środowiska w polskich warunkach. Przyjęty zakres 
analiz wymagał wskazania zasadniczych cech tych zjawisk oraz procesów rynkowych  
i pozwolił dokonać charakterystyki komunikacji rynkowej na tle oceny oddziaływania 
procesów dystrybucji. RozwaŜania nad nowym ujęciem procesu komunikacji rynkowej 
i relacji przedsiębiorstw z rynkiem przeprowadzono w oparciu o koncepcję „cztery C” 
oraz zjawiska obserwowane na specyficznym w swoim charakterze produktów i potrzeb 
konsumentów rynku produktów Ŝywnościowych. 

Charakterystyka zintegrowanej komunikacji rynkowej 
Komunikacja w warunkach rynku o wielostronnych i wielokierunkowych 

powiązaniach (w ujęciu procesowym) zorientowana została obecnie na tworzenie  
i ciągłe pobudzanie interakcji pomiędzy uczestnikami tego procesu w oparciu o nowe 
warunki rynku, w sposób ciągły kreujące nowe potrzeby jego uczestników. 
Komunikacja rynkowa stanowi zaś zespół informacji (sygnałów), które są emitowane  
z róŜnych źródeł w kierunku nie tylko odbiorców końcowych (konsumentów), ale 
równieŜ podmiotów z otoczenia, czyli dostawców, pośredników, liderów opinii itp., 
oraz zespół informacji, które firma zbiera z rynku (trendy, preferencje nabywców, 
tendencje gospodarki itp.)10.  

Dotychczasowa diagnoza zjawisk ujawniających się w toku kształtowania nowych 
warunków rynku produktów Ŝywnościowych wskazuje na potrzebę przyjęcia nowego 
podejścia do procesu komunikacji rynkowej. Na rynku obserwuje się szereg zjawisk 
tworzących nowe warunki sprzyjających tym procesom, jak m.in. dąŜenie do integracji 
procesów przekazywania informacji poprzez strumienie rzeczowe za pośrednictwem 
produktów i ich opakowań, cen, warunków dystrybucji oraz strumienie niematerialne 
informacji i perswazji takie, jak: marka, reklama, promocja w miejscu sprzedaŜy.  
W koncepcjach partnerskich zarządzania (ECR, QR) wyraźnie ujawnia się integracja 
uczestników procesów komunikacji rynkowej wokół jednoznacznego, spójnego 
przekazu (komunikatu), identycznego dla wszystkich uczestników kanału komunikacji, 
co wynika z idei partnerstwa w tych działaniach, szczególnie w kanałach dystrybucji.  
Zaczyna takŜe przewaŜać interaktywny charakter procesów komunikacji rynkowej 
poprzez zapewnienie sprzęŜeń zwrotnych i powiązań pomiędzy uczestnikami 
poszczególnych etapów komunikacji oraz prowadzenie badań marketingowych dla 
potrzeb weryfikacji skuteczności przekazu, 

Za synonim pojęcia „komunikacji” uznaje się obecnie pojęcie „interakcja”, czyli 
„wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup 
(albo jednostek i grupy) polegające na obustronnym wpływaniu na swoje 

                                                           
10 B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. W: Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, 

Warszawa 2004, s. 17. 
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zachowania”11. Takie podejście kładzie coraz większy nacisk na aktywną rolę nabywcy 
w procesie komunikacji rynkowej, i tym samym powoduje przesunięcie uwagi z analizy 
moŜliwości sprzedawcy na analizę potrzeb konsumenta. Proces ten wzmacnia znaczenie 
procesów dystrybucji; jest charakterystyczny dla komunikacji opartej o bezpośrednie 
relacje przedsiębiorstwa z klientem (np. zakupy w sklepie) oraz procesów zakupów 
realizowanych przy pomocy mediów interaktywnych, takich jak np. Internet.  

Ujęcie modelowe procesów komunikacji rynkowej w powiązaniu z systemem 
regulacji rynku przedstawia rys. 1. Model wskazuje na silne powiązania o charakterze 
interakcyjnym i systemowy charakter zjawiska w warunkach rynku. W tym ujęciu na 
system komunikacji rynkowej składają się łącznie systemy informacyjny, logistyczny 
(dystrybucyjny) i tradycyjna komunikacja marketingowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Model rynku a procesy komunikacji 
Źródło: opracowanie własne. 

Komunikację rynkową charakteryzują następujące cechy, zjawiska i procesy: 
1. Komunikacja rynkowa angaŜuje wszystkich uczestników rynku; producentów z ich 

ofertą produktową, uczestników procesu dystrybucji, instytucje sektora 
gospodarczego, a nawet instytucje państwa w ramach polityki gospodarczej.  

2. Komunikacja rynkowa obejmuje swym zakresem zaangaŜowania wszystkie 
elementy marketingu-mix. 

3. WaŜną cechą komunikacji rynkowej jest pojawiający się efekt synergii działań  
w kanałach komunikacji wobec silnych sprzęŜeń zwrotnych jego uczestników  
i przyjętej jako zasady wspólnoty interesów oraz integracji w łańcuchu dostaw. 

4. Rośnie znaczenie informacji w procesie komunikacji rynkowej, towarzyszącej 
produktowi, stanowiącej istotny atrybut produktu i cechę waŜną w procesie wyboru 

                                                           
11 M. Molęda-Zdziech: Socjologiczna problematyka komunikowania masowego. W: Media, komunikacja, biznes 

elektroniczny. Red. B. Jung. Difin, Warszawa 2001, s. 16-39. 
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produktu przez konsumentów. Informacja podwyŜsza wartość produktu w oczach 
konsumenta (funkcja perswazyjna, wspomagająca). 

5. Obszarem o największej efektywności komunikacji rynkowej jest faza dystrybucji  
i sprzedaŜy; tu następuje ulokowanie roli perswazyjnej komunikacji oraz integracja 
bodźców przekazu, a nowoczesne techniki sprzedaŜy wzmacniają komunikację 
poprzez zwiększenie dostępności produktów i wygody zakupu. 

6. Efektem komunikacji rynkowej jest wizerunek, który powstaje w świadomości 
konsumentów pod wpływem działania instrumentów komunikacji; efektem 
działania tej komunikacji jest wizerunek produktu lub kategorii produktu. 

7. Zintegrowany charakter komunikacji rynkowej determinuje większą spójność 
przekazywanej informacji i komunikatu, eliminując sprzeczne sygnały w kolejnych 
fazach przesuwania produktów na rynku.  
Wymienione cechy koncepcji komunikacji rynkowej wskazują jednoznacznie na 

potrzebę uznania tego obszaru funkcjonowania rynku jako specyficznego systemu oraz 
wskazują na zastosowanie ujęcia systemowego do analizy i projektowania skutecznych 
działań z zakresu komunikacji rynkowej. Wymogi efektywności procesów komunikacji 
i skuteczności odbioru przekazywanych komunikatów rynkowych decydują o potrzebie 
integracji tego odrębnego obszaru aktywności marketingowej przedsiębiorstwa.  
W warunkach rynku Ŝywnościowego szczególne znaczenie w tych procesach naleŜy 
przypisać procesom dystrybucji, które decydują o dostępności tych produktów na rynku 
i wygodzie ich zakupów, co stało się istotną determinantą rozwoju rynku produktów 
Ŝywnościowych w minionym dwudziestoleciu. 

Znaczenie i specyfika dystrybucji w procesach 
komunikowania si ę na rynku Ŝywno ściowym 

Komunikacja jest pojęciem bardzo szerokim; przedmiotem zainteresowania wielu 
dyscyplin naukowych, co powoduje, Ŝe bardzo trudno jest sprecyzować to pojęcie  
i określić jego zakres. Istotne jest rozróŜnienie pomiędzy pojęciem „komunikowanie”  
i „komunikowanie się”. Czynnikiem, który pozwala na ich rozróŜnienie jest sprzęŜenie 
zwrotne pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Komunikowaniem moŜna nazwać 
jednostronny akt nadania komunikatu przez nadawcę, zaś komunikowanie się polega 
nie tylko na nadawaniu, ale i na reakcji odbiorcy, który w pewnym momencie staje się 
nadawcą. Polega to na współdziałaniu partnerów rynkowych w procesie komunikacji12.  

Wymiana pomiędzy sprzedającym i kupującym  na rynku ma nie tylko charakter 
pienięŜno-towarowy, ale takŜe informacyjny13. Rynek analizowany przez pryzmat jego 
formy, która zachowała się od średniowiecza − targowiska czy bazaru, oraz treści − 
transakcji wymiennych między jego uczestnikami, jawi się jako miejsce oparte na 
komunikacji, gdyŜ relacje między podmiotami funkcjonującymi na rynku w duŜej 
części realizują się przez bezpośrednią lub pośrednią komunikację14.  

Spośród wielu funkcji komunikacji w oddziaływaniu przedsiębiorstwa na rynek 
najwaŜniejsza jest funkcja informacyjna, a dla procesów zarządzania w kanałach 
dystrybucji dodatkowo funkcja wspierania procesów sprzedaŜy. Wraz z rozwojem 

                                                           
12 A. Potocki: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, 

s. 10. 
13 K.W. Studnicki-Gizbert: Jak funkcjonuje rynek. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s.16. 
14 R. Levine, Ch. Locke, D. Searls, D. Weinberger: Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu,  

WIG-Press, Warszawa 2000. 
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rynku, coraz większym zróŜnicowaniem produktów oraz form dystrybucji, rosnącą 
konkurencją pomiędzy róŜnorodnymi kanałami dystrybucji i pojedynczymi 
przedsiębiorstwami handlowymi, zwiększa się znaczenie informacji.  

Znaczenie i rosnąca dynamika procesów dystrybucji w sektorze Ŝywnościowym 
stanowi następstwo zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw 
przetwórczych i handlowych oraz rozwoju nowych strategii marketingowych.  
W nowym podejściu do organizacji dystrybucji coraz waŜniejsze staje się tworzenie 
warunków ścisłej współpracy między uczestnikami kanału dystrybucji produktów 
Ŝywnościowych, w kierunku zwiększenia uŜyteczności (wygody, dostępności, 
bezpieczeństwa) tych produktów dla klientów oraz racjonalizacja kosztów logistyki, 
stanowiących źródło oszczędności marŜy pośrednictwa przy malejących stopach zysku 
ze sprzedaŜy tych produktów. Istotnym elementem współpracy staje się coraz częściej 
nie tylko wspólne rozwiązywanie problemów logistycznych, takich jak realizacja 
zamówień, ustalenie częstotliwości dostaw, gospodarowanie opakowania15, ale teŜ 
wspólne zarządzanie procesami dystrybucji, promocji i kształtowania nowych 
produktów w oparciu o ideę partnerstwa, zintegrowania systemu informacji (teŜ 
komunikacji) oraz sprawiedliwego podziału korzyści z tego tytułu, określane jako 
koncepcja ECR (Efficient Consumer Response)16. 

Coraz większego znaczenia w procesach komunikacji z rynkiem nabiera funkcja 
wspierania procesów dystrybucji i sprzedaŜy poprzez zwiększenie informacji, która 
polega na zwiększaniu intensywności oddziaływania przedsiębiorstwa na potencjalnego 
klienta. Obok równolegle występujących intensywnych procesów związanych z jego 
obsługą, przyczynia się do usprawnienia procesów logistycznych i aktów sprzedaŜy17.  
Z punktu widzenia procesu komunikacji rynkowej dystrybucja produktów spoŜywczych 
jest procesem obsługi rynku Ŝywnościowego, obejmującym wszelkie decyzje  
i czynności związane z zapewnieniem komunikacji producenta z finalnymi nabywcami 
– konsumentami Ŝywności. Zgodnie z sugestią R. Lauterborna, marketingowy proces 
dystrybucji w tym podejściu zastępowany jest poprzez dostępność produktów i wygodę 
zakupów (convienience w formule 4C marketingu) dla klienta łańcucha dostaw18.  

Podstawą kształtowania tak rozumianej nowej formuły dystrybucji, traktowanej 
jako element procesu komunikacji z rynkiem, jest określenie poŜądanego przez 
klientów sposobu dotarcia i oferowania towarów na rynku. W procesie decyzyjnym, 
dotyczącym formy komunikacji z rynkiem podkreśla się znaczenie róŜnych elementów 
korzystania przez klientów sklepów z odmiennych systemów i technik sprzedaŜy,  
a przede wszystkim charakterystyki i potrzeb klientów oraz nowych form organizacji 
dystrybucji i znaczenia promocji w miejscu sprzedaŜy19. Wraz ze zwiększeniem 
dostępności i wygody produktów oraz rozwojem form technik sprzedaŜy, w tym 
organizacji sprzedaŜy w formie samoobsługi obserwuje się coraz większe znaczenie 
dystrybucji w procesie komunikacji rynkowej. 

Z badań przeprowadzonych przez IRWiK wynika, Ŝe do waŜnych celów 
                                                           

15 U. Kłosiewicz-Górecka: Konkurencja i konkurencyjność i w sektorze handlu w Polsce. W: Handel we współczesnej 
gospodarce. Red. M. Sławińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 161. 

16 K. Krajewski: Efektywna Obsługa Klienta (ECR) jako koncepcja generująca zapotrzebowanie na wiedzę i innowacje  
w przedsiębiorstwach handlowych i przetwórczych. W: Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Red. H. Kruk,  
K. Skrzeszewska. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, s. 179-183. 

17 D. Kempny: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001. 
18 R. Lauterborn: New Marketing Litany. „Advertising Age” 1990, nr 10, s. 26. 
19 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 1997. 
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działalności komunikacyjnej polskich firm handlowych i przetwórczych naleŜy 
intensyfikacja sprzedaŜy (21%)20. Promocje sprzedaŜy były najczęściej stosowanym 
przez badane firmy narzędziem polityki komunikacyjnej; korzystało z nich aŜ 40,3%21.  

Podsumowanie 
W nowoczesnym ujęciu organizacji procesów dystrybucji Ŝywności o sukcesie 

decyduje przede wszystkim stworzenie warunków ścisłej współpracy między 
uczestnikami kanału dystrybucji produktów Ŝywnościowych, dąŜenie do zwiększenia 
poziomu uŜyteczności (wygody, dostępności, bezpieczeństwa) tych produktów dla 
klientów oraz racjonalizacji kosztów logistyki, stanowiących istotne źródło 
oszczędności kosztów transakcyjnych w dystrybucji. Prowadzi to do współpracy  
i wspólnego rozwiązywania problemów logistycznych, tworzenia partnerskich 
koncepcji zarządzania jak, np. filozofia ECR, ale przede wszystkim do zwiększenia 
znaczenia wymiany informacji wewnątrz kanałów dystrybucji oraz z otoczeniem 
rynkowym. Determinuje to coraz większą rolę procesów komunikacji rynkowej  
w kształtowaniu dystrybucji w warunkach rynku.  

Podstawowe znaczenie w tym obszarze zdobywa obecnie system komunikowania 
się przedsiębiorstwa handlowego z klientem, dlatego w sferze handlu naleŜy upatrywać 
punktów krytycznych skuteczności komunikacji rynkowej. Jak wynika z badań 
własnych przeprowadzonych w 2008 roku na próbie n=478 osób, promocja sprzedaŜy 
uznawana była przez respondentów w Trójmieście za najwaŜniejszy element 
komunikacji z firmami przetwórstwa spoŜywczego(38%), znacznie waŜniejszym niŜ 
reklama (23%). Jak wykazały badania IRWiK z 2004 roku podobnie identyfikują ten 
problem firmy – uczestnicy rynku Ŝywnościowego. Wraz ze zwiększeniem dostępności 
i wygody zakupu produktów oraz znaczenia organizacji sprzedaŜy, obserwuje się coraz 
większe znaczenie dystrybucji w procesie komunikacji rynkowej. Nasycenie rynku 
Ŝywnościowego prowadzi do deprecjonowania znaczenia reklamy na rzecz 
instrumentów komunikacji najbliŜszych klientowi tych procesów; firm − uczestników 
kanałów dystrybucji i klientów sklepów.  

NaleŜy sądzić, Ŝe wraz z rozwojem nowych interaktywnych form komunikacji 
rynkowej, nowych koncepcji zarządzania opartych na partnerstwie oraz rosnącego 
znaczenia działań handlu w komunikacji bezpośredniej, znaczenie szeroko pojętej 
dystrybucji na rynku produktów Ŝywnościowych będzie trwałe. W tym samym kierunku 
oddziaływać będzie inny obszar komunikacji rynkowej, jakimi są procesy i systemy 
zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności, w tym analiza ryzyka. 

DISTRIBUTION IMPORTANCE IN THE INTEGRATED MARKET 

COMMUNICATIONS ON FOOD MARKET 

Summary 

The aim the paper is presenting the place and importance of distribution in the concept of the 
integrated market communication, conducted basing on analysis of enterprises experience from 
the food sector and the development of this market. It required analysis of such aspects as: 
distribution and market communication in their mutual relations and process of market 
                                                           

20 R. Nowacki: Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Instytutu Wewnętrznego Rynku  
i Konsumpcji, Warszawa 2004, s. 19. 

21 Ibidem, s. 59. 
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communication. The adopted scope required pointing out principal features of these phenomena 
and processes and it led to characterizing the distribution in the processes of market 
communication relating to the assessment of the influence of other instruments of the marketing. 
The important role and still big importance of food distribution process in the concept of market 
communication in new conditions of food market are identified. 
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SATYSFAKCJA KLIENTA JAKO PODSTAWA 

BUDOWY JEGO KAPITAŁU 

Streszczenie 
Kapitał klienta jest niepowtarzalny, specyficzny dla kaŜdego przedsiębiorstwa. Jego budowa 

zajmuje duŜo czasu, związana jest z wiedzą i umiejętnościami pracowników. NaleŜy pamiętać,  
Ŝe jest to zasób niematerialny, którego nie moŜna kupić. Jego tworzenie jest procesem ciągłym, 
wymagającym nieustannych wysiłków dbania o klientów, zdobywania wiedzy o ich potrzebach 
oraz zadowoleniu klientów. KaŜde przedsiębiorstwo powinno się zatroszczyć o badanie nie tylko 
realizowanych procesów, ale równieŜ relacji z klientami. 

Budowanie kapitału klienta w przedsi ębiorstwie 
Zasoby klienckie przedsiębiorstwa naleŜą do zasobów niematerialnych i stanowią 

część kapitału intelektualnego. Są to zasoby o charakterze jakościowym. Najczęściej 
powstają w sposób trudny do zidentyfikowania, często jako efekt związków łączących 
pracowników róŜnych firm2. Ich specyfika powoduje, Ŝe mają odmienny, swoisty 
charakter dla kaŜdego przedsiębiorstwa i tylko w niewielkim zakresie poddają się 
zarządzaniu. 

W kapitale klienta uwzględnia się m.in. markę, klientów i ich lojalność, współpracę 
gospodarczą, porozumienia licencyjne, porozumienia franchisingu, Ŝyczliwe kontakty. 
Obejmuje on wszystkie relacje z klientami, oznacza sumę dyskontowanych 
długookresowych wartości wszystkich klientów firmy3. Tworzenie wysokiego kapitału 
klienta jest podstawowym celem zarządzania relacjami z klientem. Występują trzy 
czynniki zwiększające jego poziom, tj.: 

− kapitał wartości klienta oznacza obiektywną ocenę moŜliwości klienta 
wykorzystania oferty opartą na postrzeganiu wynikających z niej korzyści  
w stosunku do kosztów; zaleŜy od jakości, ceny i wygody, 

− kapitał marki dotyczy subiektywnej, nieuchwytnej oceny marki dokonywanej 
przez klienta, 

− kapitał relacji jest tendencją klienta do pozostania. 
Określenie wartości klienta w czasie (Customer Lifetime Value) wskazuje na 

stopień, w jakim indywidualny klient przyczynia się do dochodowości firmy. Jest to 
więc istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji. Wynika z faktu, Ŝe o tym czym 
jest biznes, co produkuje, jak będzie się rozwijał decyduje ostatecznie klient, który 
podejmuje decyzje o zakupie określonego produktu4. Korzyści wynikające z koncepcji 

                                                 
1 BoŜenna Kromer – dr, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 Podstawy nauki o organizacji. Red. St. Marek, M. Białosiewicz. PWE, Warszawa 2008, s. 244. 
3 Ph. Kotler: Marketing. REBIS, Poznań 2005, s. 76. 
4 P.F. Drucker: Praktyka zarządzania. Czytelnik-Nowoczesność AE w Krakowie, Warszawa 1998, s. 52. 
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wartości klienta w czasie są znaczne. Z doświadczeń branŜowych wynika, Ŝe 5% 
wzrostu wskaźnika utrzymywania klientów moŜe wygenerować 125% wzrostu zysków; 
10% wzrostu wskaźnika zwiększenia liczby sprzedawców detalicznych moŜe przełoŜyć 
się na 20% wzrost sprzedaŜy; przedłuŜenie cyklu Ŝycia klienta o 3 lata moŜe potroić 
zyski przypadające na tego klienta5. Fundamentem biznesu jest zatem klient, jego ocena 
wartości produktów, a kapitał klienta zaliczany jest do kluczowych zasobów, które 
pozwalają na budowę przewagi konkurencyjnej firmy.  

KaŜde przedsiębiorstwo musi tworzyć klientelę poprzez realizację w sferze 
przedsiębiorczości dwóch podstawowych funkcji tj. marketingu i innowacji. Innowacje 
pozwalają na tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku, dają moŜliwość kreowania 
nowych wartości dla klientów, zmieniają pojęcie wartości u klienta lub umoŜliwiają 
zwiększenie satysfakcji z tych wartości, stwarzają nowe potrzeby likwidując stare. 
Marketing obejmuje cały biznes z punktu widzenia ostatecznego rezultatu, czyli  
z punktu widzenia klienta. W przedsiębiorstwie ukierunkowanym na klienta działania 
dotyczą przede wszystkim zatrzymywania klienta i wzrostu kapitału klientów przez 
tworzenie, dostarczanie i komunikowanie wyróŜniających wartości konsumentom. 
Dlatego firma powinna znać klientów, mierzyć wartość kapitału kaŜdego klienta, 
zarządzać pozyskaniem i utrzymaniem klientów, równowaŜyć pozyskiwanie klienta 
oraz utrzymywanie go i sprzedaŜ dodatkową, zarządzać portfelami klientów, 
dostosowywać kompozycję marketingową do indywidualnego klienta6.  

Przedsiębiorca powinien przyjrzeć się biznesowi z zewnątrz, z punktu widzenia 
oceny sytuacji przez klienta, jego myśli, potrzeb, oczekiwań. Określić, kim jest aktualny 
klient, co kupuje i w jaki sposób dokonuje zakupów, co klient uwaŜa za wartość, czego 
oczekuje podejmując decyzję o zakupie danego produktu. Zdefiniowanie klienta jest 
zadaniem utrudnionym, jeśli przedsiębiorstwo stanowi jedno z ogniw w kanale 
dystrybucji za pośrednictwem którego gotowy produkt trafia do finalnego odbiorcy. 
Przedsiębiorstwa, które sprzedają swoje produkty innym firmom muszą uwzględniać 
często czterech klientów: potencjalnego klienta, osobę składającą zamówienia, 
nabywcę, uŜytkownika. Wymaga to sporządzenia mapy klientów oraz „zdarzeń 
kluczowych” tzn. momentów kontaktu z konsumentem lub korzystania przez niego  
z danego produktu czy usługi7. NaleŜy uchwycić czas, kiedy klient wyrabia sobie mniej 
lub bardziej ostateczną opinię. Określenie klienta wpływa na definiowanie priorytetów 
w procesie dostarczania jemu satysfakcji i określenia jego potrzeb. Taka orientacja 
przedsiębiorstwa jest odmienna od wcześniejszej, zgodnie z którą badanie rynku 
skoncentrowane było głównie na cechach produktu. Nowa koncepcja wsłuchiwania się 
w opinie klienta polega na dowiadywaniu się, czego on oczekuje, co ceni, z czego jest 
niezadowolony. W dobrze zarządzanych firmach stosuje się wsłuchiwanie reaktywne 
związane z tworzeniem pętli „krótkich sprzęŜeń” (zw. close-loop)8. Wprowadzona 
zostaje zasada szybkiego reagowania przez personel mający bezpośrednie kontakty  
z klientami na wszelkie oznaki niezadowolenia. Personel musi być wyposaŜony  
w odpowiednie wskaźniki satysfakcji klienta oraz posiadać uprawnienia do 
podejmowania działań przeciwdziałających niezadowoleniu.  

                                                 
5 Biznes. Marketing. Wyd. Naukowe PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 116. 
6 R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas: Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim. 

MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004, s. 34. 
7 J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 99. 
8 Ibidem, s. 102. 
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Orientacja na klienta w systemie zarz ądzania jako ścią 
Orientacja na klienta stała się podstawową zasadą systemu zarządzania jakością 

(SZJ). KaŜda firma, która wprowadziła SZJ zgodnie z normą ISO 9001:2000  
za podstawowy cel działania przyjmuje satysfakcję klienta9. Aby ją osiągnąć 
przedsiębiorstwo musi zrozumieć potrzeby odbiorcy produktu, weryfikować 
moŜliwości ich spełnienia, dąŜyć do zwiększenia zadowolenia klienta poprzez ciągłe 
doskonalenie systemu i realizowanych procesów. System zarządzania jakością oznacza 
działanie przedsiębiorstwa zgodnie ze standardami przynoszącymi firmie określone, 
wymierne korzyści dotyczące:  

− zbudowania przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania 
pracowników, 

− aktywnego, skutecznego i szybkiego identyfikowania oraz rozwiązywania 
problemów, 

− zbudowania systemu identyfikacji zagroŜeń i stosowania prewencji w celu 
unikania błędów realizacji działań, 

− podniesienia zadowolenia strategicznych klientów i kooperantów, 
− usprawnienia procesu planowania poprzez wprowadzenie przejrzystych 

procedur postępowania, 
− poprawy dyscypliny budŜetowej, 
− wzrostu świadomości pracowników dotyczącej celów i dąŜeń firmy, 
− pobudzenia i utrzymywania potrzeby stałego doskonalenia, 
− koncentracji na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu, 
− poprawy terminowości usług, 
− obniŜenia kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt. 
Podejmowane działania usprawniające procesy, zwiększające wartości dla klienta 

powinny być dokonywane na podstawie znajomości faktów przez producenta. Ma temu 
słuŜyć współpraca z klientem obejmująca wymianę informacji. Klient powinien 
uzyskać dostęp do informacji o produktach, realizowanych procesach, natomiast 
przedsiębiorstwo uzyskuje wiedzę poprzez badanie zadowolenia klienta. Norma 
wskazuje na konieczność wyodrębnienia stanowiska pracy, którego pracownik byłby 
odpowiedzialny za badanie potrzeb i oczekiwań klienta, weryfikację napływających 
zleceń pod kątem moŜliwości spełnienia przez przedsiębiorstwo oczekiwań klienta, 
zgodności jego wymagań z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami 
jakościowymi przyjętymi przez firmę, a takŜe za organizację sposobu komunikowania 
się z klientem w celu wymiany informacji na temat zleceń oraz realizacji ewentualnych 
reklamacji. Na podstawie zebranych informacji moŜliwe jest stałe utrzymywanie 
odpowiedniego poziomu wiedzy na temat opinii klientów o produkcie, a takŜe poziomie 
ich zadowolenia z uzyskiwanych produktów lub usług. 

Norma nie narzuca stosowania konkretnych metod badań klienta, dokumentacji 
wykorzystanej do przeprowadzenia badań oraz opracowania raportów z badań. KaŜda 
więc firma indywidualnie opracowuje formularze badań klientów, sama dokonuje 
wyboru metody badań oraz sposobu przedstawiania wniosków. NajwaŜniejsze jest,  
by prowadzone badania stanowiły istotny wskaźnik oceny działania wdroŜonego 
systemu zarządzania jakością, były miarodajne i odzwierciedlały faktyczne trendy  

                                                 
9 Systemy zarządzania jakością – wymagania. Norma ISO 9001: 2000. PKN, Warszawa 2001, s. 19. 
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w zachowaniach klienta, jego wymaganiach odnośnie produktów i poziomu 
zadowolenia z ich uŜytkowania.  

Ocena produktów i przedsiębiorstwa przez klienta dokonywana moŜe być poprzez 
prowadzenie badań w formie kwestionariusza ankietowego, bezpośrednich rozmów, 
analizy liczby reklamacji. Wytyczne projektowania i wdraŜania skutecznego procesu 
postępowania z reklamacjami dla wszystkich rodzajów transakcji zawiera norma 
„Zarządzanie jakością – Zadowolenie klienta – Wytyczne postępowania z reklamacjami 
w organizacjach”10. WdroŜenie w firmie procedur szybkiego reagowania na reklamacje 
to świadomość klienta, Ŝe moŜe liczyć na szybką i rzeczywistą pomoc w eliminowaniu 
występującego problemu. Zachęcenie klienta do przekazywania informacji zwrotnych, 
łącznie z reklamacjami niezadowolonych klientów moŜe pozwolić na utrzymanie lub 
zwiększenie lojalności i aprobaty klienta oraz przyczynić się do doskonalenia 
umiejętności personelu w pracy z klientami.  

Badanie satysfakcji klienta w firmie produkcyjnej 
Analizowany przypadek dotyczy międzynarodowego koncernu, który zakładając 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął funkcjonowanie na polskim rynku 
od początku lat 90-tych. Firma ta jest wiodącą w branŜy. JuŜ w swojej strategii 
akcentuje orientację na klienta. Przyjęto cele strategiczne, wśród których podkreślono:  

a) wprowadzenie na rynek produktów o światowym standardzie co do wymagań 
jakościowych (własności fizykochemiczne i aplikacyjne, szeroka paleta 
kolorystyczna) i przyjaznych dla środowiska (wytwarzanie według 
bezodpadowych technologii), 

b) spełnienie oczekiwań nawet najmniejszych odbiorców w zakresie 
terminowości i jakości dostaw. 

Konsekwentnie realizowana strategia i szybkie reagowanie na potrzeby rynku 
doprowadziły do znacznego wzrostu obrotów handlowych i ilości obsługiwanych 
klientów, rozszerzenia asortymentu oferty handlowej. Firma jest świadoma, Ŝe 
wdraŜanie rozwiązań projakościowych jest jednym z głównych warunków utrzymania 
współpracy z klientami przedsiębiorstwa. To właśnie klienci narzucają wymagania 
związane z przestrzeganiem norm jakościowych, podnoszeniem przez firmę jakości 
produkowanych wyrobów, warunkują przedłuŜanie kontraktów o współpracy. 

Przedsiębiorstwo stosuje kilka metod słuŜących do badania oceny relacji  
z klientem. Podstawową jest sformalizowane badanie satysfakcji klienta narzucone 
przez wymogi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zawarte w Księdze 
Jakości przedsiębiorstwa w postaci procedury „Badanie zadowolenia klienta” (tabela 1).  

W oparciu o tę procedurę raz w roku (w razie konieczności częściej) wykonywane 
jest badanie wybranych grup klientów przedsiębiorstwa za pomocą kwestionariusza 
ankietowego. Stawiane pytania dotyczą m.in. strategii cenowej, systemu rabatowego, 
terminów płatności, czasu i kompletności realizacji zamówień, jakości produktów, 
reklamy. Badanie pozwala ocenić satysfakcję klienta w zakresie: 

– uzyskania opinii na temat jakości wyrobu, świadczonych usług, obsługi 
klienta, 

– zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta, 

                                                 
10 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach. Norma 

ISO 10002: 2004. PKN, Warszawa 2006. 



BoŜenna Kromer 

 

 

168

– oszacowania spełnienia potrzeb i oczekiwań klienta, 
– efektywności promocji, reklamy, zbadania jak klienci dowiadują się o firmie, 
– określenia słabych i mocnych stron działania firmy, 
– włączenia klientów do procesu usprawniania produktu, uzyskanie sugestii 

zmian – doskonalenia, 
– budowania lojalności klienta. 

Tabela 1. Procedura postępowania w badaniu satysfakcji klienta 

Funkcja Opis postępowania 
Opracować ankietę badającą 
satysfakcję klienta 

1. Opracować model budowy ankiety (waŜne parametry wyro-
bu/usługi i interakcji z klientem). 

2. Przygotować i ocenić ankietę, w której zawrzeć logicznie py-
tania i zagadnienia w zaleŜności od celu danego badania 
według schematu. 

Zatwierdzić ankietę 1. Zatwierdzić ankietę. 
2. W przypadku niezatwierdzenia odesłać do ponownej analizy  

i opracowania do osoby odpowiedzialnej za tę funkcję w celu 
opracowania ostatecznej wersji ankiety. 

Przygotować pismo 
przewodnie do ankiety 

Przygotować pismo. List przewodni powinien być: 
– krótki, osobisty, 
– wyjaśniać powód, dla którego ankieta jest przeprowadzana, 
– podkreślić korzyści z wzięcia udziału dla respondenta, 
– zawierać podziękowanie. 

Zatwierdzić i podpisać pismo 
przewodnie do ankiety 

Zatwierdzić i podpisać pismo przewodnie do ankiety 

Rozesłać ankietę do klienta 1. Nadać kaŜdej ankiecie numer w górnym prawym rogu, odpo-
wiadający określonemu klientowi. 

2. Wysłać zatwierdzoną ankietę wraz z pismem przewodnim do 
klienta wybierając jedną z moŜliwości: pocztą, faksem lub 
mailem. 

3. Przypomnieć się klientowi po upływie tygodnia w sprawie 
odesłania wypełnionej ankiety. 

Gromadzić wypełnione ankiety 1. Zgromadzić otrzymane (wypełnione) ankiety. 
2. Podzielić je w zaleŜności od przynaleŜności klienta do typu 

produktów/usług. 
3. Wpiąć do segregatora. 

Przeanalizować wypełnione 
ankiety 

1. Dokładnie zapoznać się z opiniami klientów. 
2. Sporządzić wstępną listę poŜądanych cech wyborów/usług, 

które są waŜne dla klientów, problemów i ich oczekiwań. 
3. Określić cechy, które istotnie wpływają na poziom satysfakcji 

lub niezadowolenia. 
4. Określić rodzaje klientów (byli, obecni, potencjalni). 
5. Sporządzić raport. 

Zdecydować o dalszym 
działaniu 

1. Dokonać analizy danych z raportu. 
2. Zdecydować o dalszym działaniu. 
3. Przekazać wnioski z analizy raportu Dyrektorowi. 

Zatwierdzić niezbędne 
działania 

1. Zatwierdzić niezbędne działania. 
2. W przypadku niezaakceptowania raportu przekazać raport do 

ponownej analizy. 
Źródło: opracowanie na podstawie Księgi Jakości przedsiębiorstwa 

Badanie na podstawie kwestionariusza ankietowego okazuje się procedurą czasem 
mało efektywną, poniewaŜ nie wszyscy klienci odsyłają wypełnione kwestionariusze, 
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część z nich nie udziela wszystkich odpowiedzi w sposób solidny. Inną formą 
uzyskiwania informacji o współpracy z klientami, jakie firma stosuje, są 
przeprowadzane rozmowy poprzez Internet i telefon oraz analizy wskaźników 
reklamacji określających liczbę, szybkość i sprawność ich załatwiania. 

W przedsiębiorstwie powołano osobę zajmującą się zbieraniem informacji  
od klientów. Jest nią Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością, który ma obowiązek raz na kwartał w trakcie zebrania z kierownictwem 
przekazywać uzyskane informacje o bieŜącej współpracy ze strategicznymi klientami 
przedsiębiorstwa. Przekazywane informacje dotyczą poziomu satysfakcji klientów  
w następujących obszarach: 

a) dostarczanych wyrobów i usług, 
b) usług dotyczących transportu zamawianych wyrobów, 
c) terminowości zamówień, 
d) obiegu dokumentów niezbędnych przy realizacji zamówień, 
e) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 
W przedsiębiorstwie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością  

w obszarze tworzenia dobrych relacji z klientami współdziałają powołani tzw. liderzy 
czyli osoby odpowiedzialne za prowadzoną współpracę z określonym klientem. Liderzy 
często w siedzibie klienta negocjują warunki dalszej współpracy, omawiają propozycje 
projektów nowych produktów, zbierają informacje dotyczące aktualizacji wymogów 
jakościowych wprowadzanych w firmie klienta, do których naleŜy się dostosować  
z dostarczanymi wyrobami. Taka współpraca przyczynia się do szybkiej interwencji, 
jeśli niezadowolenie klienta budzi kompletność lub organizacja dostaw, czy teŜ 
oznakowanie partii towarów. Jeśli uwagi dotyczą jakości, wartości uŜytkowych 
dostarczanych produktów i ich eliminacja powoduje dodatkowe koszty producenta, 
informacje te są podstawą do przygotowania wprowadzanych zmian i innowacji  
w przyszłym okresie. 

Zakończenie 
Poziom satysfakcji klienta oznacza stopień spełnienia jego oczekiwań. Jednak 

budowa kapitału klienckiego to dobre relacje związane z zaufaniem, szybką reakcją na 
pojawiające się problemy. Firma, aby temu sprostać powinna posiadać standardy 
obsługi klienta, procedury umoŜliwiające sprawną, skuteczną rekcję na oznaki 
niezadowolenia odbiorcy produktów. Potrzebna jest wiedza związana z obustronną 
wymianą informacji. SłuŜy temu badanie satysfakcji klienta, wprowadzenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością pozwalające działać zgodnie  
ze standardami. Przedsiębiorstwo wówczas moŜe oczekiwać zwiększenia liczby stałych 
klientów i stabilnej sytuacji rynkowej. 

W przedsiębiorstwach obserwowane jest coraz większe zwrócenie się ku klientowi. 
Następuje przejście na wyŜszy poziom oznaczający zarządzanie jakością doświadczenia 
klienta (Quality of Customer Experience − QCE)11. Oznacza przygotowanie 
przedsiębiorstwa na zmianę procesów na Ŝyczenie klienta. Firmy dokonają reorientacji 
wokół dwukierunkowej relacji z klientami, co będzie prowadzić do powstania relacji 
zarządzanych przez klienta, a nie po prostu relacji z klientem czy zarządzania 

                                                 
11 P. Seybold: Biznes. Marketing. Wyd. Naukowe PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 131. 
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sprzedaŜą. Przyczyni się to do zwiększenia zgodności produktów i usług z potrzebami 
klienta. 

CLIENT'S SATISFACTION AS THE FOUNDATION  

OF CLIENT CAPITAL BUILDING 

Summary 

Client capital is something unrepeatable and company-specific. Building it requires not only 
time but also knowledge and skills of the employees. What needs to be kept in mind is that is an 
intangible resource that one cannot buy. Constructing it is a constant process of looking after your 
customers and learning about what they need and what makes them satisfied. It lies within every 
company’s best interest to value not only the processes they carry out but also the customer 
relationship. 
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SPRZEDAś OSOBISTA W SYSTEMIE  

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
SprzedaŜ osobista mimo tego, Ŝe jest najstarszym i najbardziej tradycyjnym elementem 

promocji-mix przeŜywa swój renesans, a zawód sprzedawcy nadal jest poszukiwany na rynku 
pracy. Rozwój technologii w kaŜdym aspekcie Ŝycia i ogólna dostępność wszelkiego rodzaju dóbr 
we współczesnym świecie paradoksalnie stworzyły sytuację, gdzie komunikacja bezpośrednia 
występująca w sprzedaŜy osobistej moŜe być elementem przewagi konkurencyjnej. 

Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem, nazywane promocją, stanowi 
integralny element kompozycji marketingowej. W tradycyjnym ujęciu promocja 
obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na 
rynek informacje o produkcie i firmie, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza  
i ukierunkowuje popyt. Tak rozumiana promocja utoŜsamiana jest z komunikacją 
marketingową. W szerszym znaczeniu komunikowanie się oznacza takŜe prowadzenie 
badań marketingowych, umoŜliwiających zbieranie i przekazywanie przedsiębiorstwu 
informacji płynących z rynku. Na rynku ma miejsce ciągły proces przepływu informacji 
między wytwórcami towarów, pośrednikami (hurtowymi czy detalicznymi)  
a nabywcami (konsumentami)2. Obecnie nastąpił coraz większy rozwój środków 
promocji zarówno w komunikacji masowej: reklamy telewizyjne, internetowe jak  
i komunikacji indywidualnej: marketing bezpośredni, programy lojalnościowe, 
telemarketing, direct mail, sprzedaŜ wysyłkowa, bazy danych, sprzedaŜ bezpośrednia3. 

Główne formy sprzedaŜy bezpośredniej to: odwiedzanie domów potencjalnych 
klientów, odwiedzanie instytucji, organizowanie specjalnych przyjęć podczas których 
oferuje się produkty, przesyłanie towarów do domów4. ChociaŜ ta forma sprzedaŜy 
osobistej rozwija się dynamicznie to autorka sprzedaŜ osobistą będzie traktowała 
bardziej tradycyjnie z naciskiem na kontakt bezpośredni (interpersonalny), który moŜe 
mieć miejsce takŜe w sklepie czy na rynku. W przypadku sprzedaŜy osobistej występuje 
dwustronny proces komunikacji, istnieje moŜliwość bezpośredniego zebrania opinii 
klientów, dostosowania oferty do ich indywidualnych potrzeb. Nabywca ma sposobność 
bezpośredniego przekazywania informacji o produktach, firmie i wpływania na warunki 
oferty. SprzedaŜ osobista polega na prezentowaniu oferty firmy w trakcie bezpośredniej 
rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu zawarcia transakcji. Obejmuje 
ona wszelkie interpersonalne kontakty, na róŜnych szczeblach obrotu towarowego. O ile 
                                                           

1 Alina Oczachowska – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 Komunikowanie się w biznesie. Red H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 6. 
3 Strategie marketingowe. Red. H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 177-211. 
4 K. Mazurek-Łopacinska: SprzedaŜ bezpośrednia. „Marketing w Praktyce” 1997, nr 3. 
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reklama i promocja sprzedaŜy wykorzystywane są głównie na rynku dóbr 
konsumpcyjnych, o tyle sprzedaŜ osobista jest podstawowym narzędziem uŜywanym 
przez firmy działające na rynku dóbr inwestycyjnych i usług5. Na rys. 1 przedstawiono 
róŜne sposoby do pojęcia sprzedaŜ osobista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Sposoby definiowania pojęcia sprzedaŜy osobistej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Zatwarnicka-Madura: Techniki sprzedaŜy. Wyd. CeDeWu, 

Warszawa 2004, s. 30-32. 

A. Payne takŜe uwaŜa, Ŝe sprzedaŜ w sektorze usług odgrywa decydującą rolę,  
ze względu na osobisty kontakt dostawcy usługi z klientem, świadczenie usługi przez 
człowieka, a nie przez maszynę oraz ludzi, którzy stają się częścią usługi. Proces 
świadczenia usług charakteryzuje bliski i stały kontakt klientów z dostawcami usług, 
dlatego sprzedaŜ osobista jest niezwykle istotnym elementem promocji-mix,  
a w przypadku niektórych usług jest ona elementem najwaŜniejszym. W usługach 
wyróŜnia się trzy funkcje kontaktu osobistego: sprzedaŜ, obsługę i obserwację. 
Nawiązanie bliŜszych stosunków jest moŜliwe w niektórych branŜach usługowych 
dzięki duŜej częstotliwości korzystania z usług i prowadzi czasem do nawiązania 
przyjacielskich stosunków między sprzedawcą a klientem. W sprzedaŜy usług moŜna 
zastosować „sprzedaŜ krzyŜową”. gdyŜ ma się bowiem okazję poinformowania klienta 
o innej ofercie przedsiębiorstwa6. 

W działalności gospodarczej określenie sprzedaŜ osobista oznacza osobiste 
przekazywanie informacji w celu nakłonienia potencjalnego klienta do tego, aby kupił 

                                                           
5 Komunikowanie się biznesie… op.cit., s. 13. 
6 .A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996, s. 196. 
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towar, usługę, pomysł czy cokolwiek innego, co zaspokaja jego potrzeby7. SprzedaŜ 
określa się takŜe jako wymianę, jaka występuje pomiędzy kupującym wyrób lub usługę 
w celu zaspokojenia swoich potrzeb a sprzedającym wyrób w zamian za cenę 
zapewniającą zysk8.  

NaleŜy zwrócić uwagę na istotną kwestię, która w literaturze rozumiana jest 
dwojako. Chodzi o pojęcie zysku z wymiany czy sprzedaŜy. Wielu autorów ma inne 
wyobraŜenie na temat tego, co jest prawdziwym i wiodącym celem sprzedaŜy. Jedni 
określają cele sprzedaŜy jako tworzenie wiarygodnego wizerunku organizacji, 
budowanie długotrwałych relacji z partnerami, a takŜe gromadzenie informacji  
o klientach i ich potrzebach. Inni uwaŜają za priorytetowy cel zarabianie pieniędzy,  
a wskazywanie tylko korzyści materialnych jest nieporozumieniem i nie moŜe być 
głównym celem sprzedaŜy. o czym wiedzą liderzy sprzedaŜy bezpośredniej  
tzw. „networkowcy”. Chyba w Ŝadnym innym zawodzie powodzenie nie zaleŜy tak 
bardzo od osobistej uczciwości. Większość dzisiejszych dystrybutorów bardziej jednak 
zainteresowana jest szybkim i duŜym zarobkiem niŜ stworzeniem grupy stałych  
i lojalnych klientów. W obecnych realiach szybki zarobek moŜe wydawać się idealnym 
rozwiązaniem problemów Ŝycia codziennego. JednakŜe dla dystrybutora, który chce 
zrobić prawdziwą karierę jako sprzedawca i sponsor nowych dystrybutorów nie 
powinien wybrać takiego rozwiązania. Kilkaset technik sprzedawania pokazuje, jak 
manipulować klientem, aby sprzedawać mu produkty, których ani nie chce ani nie 
potrzebuje. W takim przypadku będzie to pierwsza i ostatnia transakcja z klientem, co 
zdecydowanie zaszkodzi reputacji sprzedawcy w jego środowisku9. 

SprzedaŜ polega na przejściu kilku etapów (rys. 2) , podczas których sprzedawca 
najpierw ustala potrzeby klienta, następnie przedstawia mu cechy produktu oraz 
korzyści, jakich dostarczy mu jego zakup, przezwycięŜa jego obiekcje i na końcu 
finalizuje sprzedaŜ. Proces sprzedaŜy to trzy główne etapy tworzące całość. 

  
Rys. 2. Etapy procesu sprzedaŜy 
Źródło: J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 40. 

                                                           
7 Ch.M. Futrell: Nowoczesne techniki sprzedaŜy. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, s. 31. 
8 M. Łaguna, A. Rudzewicz: Marketing i sprzedaŜ. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 26. 
9 M. Kowalski: Prawdziwy networkowiec sprzedaje. „Network Magazyn”, periodyk branŜowy 2005, nr 5. 
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MoŜna zatem przyjąć, Ŝe sprzedaŜ osobista to bezpośrednia forma kontaktu 
sprzedawcy z rynkiem, klientem. Ma za zadanie umoŜliwi ć utworzenie trwałych relacji 
z klientem, który z czasem stanie się lojalnym nabywcą. SprzedaŜ osobista polega na 
prezentacji ustnej i propozycji sprzedaŜy jednemu lub więcej moŜliwych nabywców 
wyrobu lub usługi, jest podstawową metodą komunikacji stosowanej przez 
przedsiębiorstwo10. Ta forma promocji-mix jest najefektywniejszym sposobem 
komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, gdyŜ niesie ze sobą natychmiastowe rezultaty. 
Wyniki uzyskane podczas bezpośredniego spotkania sprzedawca-klient rejestruje się na 
bieŜąco, moŜna nimi sterować za pomocą doskonałego rozeznania otoczenia i profilu 
klienta. Główne cechy sprzedaŜy osobistej to: 
1. Cel − informowanie, przekonywanie (perswazja), zjednywanie klientów, 

kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, zdobywanie informacji o klientach. 
2. Nadawca − przedsiębiorstwo (usługowe i inne podmioty). 
3. Głowni adresaci − konsumenci, pośrednicy sprzedaŜy. 
4. Forma oddziaływania − kontakt osobisty. 
5. Koszty całkowite – wysokie. 
6. Koszt zastosowania na jednego odbiorcę – wysoki. 
7. Odzwierciedlenie w księgach rachunkowych – bezpośrednie. 
8. Świadomość nabywcy − nadawca znany przez nabywców. 
9. Czas pojawienia się efektów – krótki. 
10. Środek przekazu − ustna prezentacja oferty w siedzibie przedsiębiorstwa oraz 

podczas publicznych przekazów, a takŜe na targach i giełdach. 
11. Intensywność kontroli przekazów przez nadawcę −  bardzo duŜa11. 

Rola handlowca w sprzedaŜy osobistej jest bardzo waŜna, gdyŜ sprzedawca 
reprezentuje przedsiębiorstwo, Od jego zaangaŜowania oraz postawy zaleŜy 
niejednokrotnie sukces przedsiębiorstwa. W zawodzie tym waŜniejsze jest obecnie 
podejście do klienta, umiejętność nawiązania z nim kontaktu, więzi niŜ znajomość 
produktu czy technik zamykania transakcji12. Klienci są tak róŜni, a produkty tak 
podobne, Ŝe waŜniejsze staje się to, w jaki sposób prezentuje się, niŜ to, co tak 
naprawdę jest do zaoferowania. Potwierdzeniem tego jest sposób dokonywania 
transakcji przez klienta: uwaŜnie przygląda się róŜnym ofertom, ale w rezultacie dokona 
zakupu u tego, kto się nim zainteresuje. Kiedy sprzedawca wykaŜe odrobinę 
zainteresowania i będzie słuchać klienta, doradzi mu korzystny wariant, to zyska  
o wiele więcej niŜ tylko pozbycie się produktu. Będzie bogatszy o lojalnego nabywcę, 
który w przyszłości moŜe zwielokrotnić jego dochód. Handlowiec, który jest Ŝyczliwy  
i kompetentny wzbudza więcej pozytywnych emocji. 

Kupowanie leŜy w naturze człowieka, dlatego im więcej poŜądanych cech posiada 
sprzedawca, tym lepsze perspektywy ma w tym zawodzie. Aby odnieść sukces 
zawodowy konieczne jest gromadzenie aktualnych oraz dokładnych informacji 
dotyczących preferencji i gustów klientów oraz atutów produktu. NaleŜy stale 
rozwiązywać niełatwe i róŜnorakie problemy pojawiające się w trakcie dąŜenia do 
zawarcia korzystnej transakcji. Konfrontacja z klientem bywa trudna i sprzedawca musi 
charakteryzować się gotowością do działania i pełnym zaangaŜowaniem. Sprzedający 
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powinien zaprezentować towar jak najbardziej zrozumiale i w sposób dogodny dla 
klienta. Powinien posiadać cechy dobrego słuchacza i obserwatora, takŜe empatię, 
uczciwość i elastyczność. Aktywna postawa sprzedawcy jest szczególnie waŜna  
w gospodarce rynkowej w warunkach ostrej konkurencji, poniewaŜ od niej zaleŜy 
wzrost obrotu towarowego. Sprzedawcy nie powinni jednak ponaglać klientów, 
przyspieszać ich decyzji, przeszkadzać podczas zakupu13. Warunkiem koniecznym jest 
uczestniczenie handlowca w finalizowaniu sprzedaŜy, wtedy niezbędne jest 
przypomnienie podstawowych wiadomości o produkcie. W kaŜdym zawodzie 
występuje etyka zawodowa, równieŜ w zawodzie sprzedawcy jest bardzo istotna. 
MoŜna wyróŜnić szereg norm i zachowań etycznych, np: 

– udzielanie rzetelnej informacji o produkcie i zasadach jego uŜytkowania, 
– sprzedaŜ towarów z poszanowaniem przepisów, 
– wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaŜ, 
–  przestrzeganie zasad bhp oraz p. poŜ., 
– utrzymanie czystości i estetyki miejsca sprzedaŜowego, 
– dbałość o powierzone dobro. 
Zachowanie tych zasad pozwala na sprawną organizację procesu sprzedaŜy. JeŜeli 

chodzi o moralne aspekty sprzedaŜy zaleŜą od wyznawanych wartości i norm przez 
firmę i sprzedawcę. Jednak klienci boją się zazwyczaj, Ŝe te są normy łamane oraz, Ŝe 
będą musieli bronić się przed natarczywością i agresywnym zachowaniem sprzedawcy 
oraz manipulacją. 

Oczekiwane cechy sprzedawcy to: empatia, znajomość profilu klienta oraz 
podstawowych potrzeb i motywów, dobra komunikacja, lojalność wobec klientów, 
dbałość o relacje z pracodawcą − akceptacja usługowego charakteru handlu, rzetelność 
oraz kultura osobista ułatwiająca kontakty handlowe. Istotne jest znalezienie wspólnego 
języka tak, aby obie strony były usatysfakcjonowane. Sprzedawca powinien podczas 
rozmowy sprzedaŜowej zachować pewność siebie, utrzymywać kontakt wzrokowy  
i mówić zdecydowanym, ale miłym głosem14. WaŜną cechą jest równieŜ umiejętność 
trafnego rozpoznania i pobudzenia potrzeb klientów, która w efekcie prowadzi  
do decyzji o kupnie towaru. 

Niektóre firmy usługowe (np. profesjonale doradztwo) borykają się z dwoma 
problemami: brakiem wyszkolenia i oporami personelu, który nie umie i nie chce być 
„sprzedawcą”. W firmach doradczych, np. rachunkowych czy prawniczych, niewiele 
uwagi poświęca się doskonaleniu umiejętności sprzedawania i właściwej prezentacji 
produktu. Przykładowo zaś, w firmach ubezpieczeniowych czy agencjach sprzedaŜy 
nieruchomości przywiązuje się do tego więcej wagi. MenedŜerowie działów sprzedaŜy, 
wspierani dobrym programem szkolenia, mogliby zrobić duŜo więcej w celu poprawy 
wyniku finansowego firmy. Problem niechętnego stosunku personelu do sprzedaŜy 
usług jest dosyć typowy dla tego sektora, personel obsługi bywa czasami dosyć oporny 
twierdząc, Ŝe to nie naleŜy do jego obowiązków15. Niestety umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach kłopotliwych i spełnianie Ŝyczeń klientów nie jest łatwe. Opanowanie  
i gotowość do niesienia pomocy klientowi, wyjaśniania nurtujących kwestii musi 
górować nad emocjami negatywnymi. Wypracowanie cierpliwości jest prawdziwą 
sztuką, niezbędną do wykonywania zawodu sprzedawcy. Kontakty z róŜnymi typami 
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osobowości niosą ze sobą pewien przymus bycia w doskonałej formie. Niekiedy 
wyniosłość sprzedawcy powoduje, Ŝe zainteresowane osoby zbywane są krótką 
informacją. Wyniosły sposób postępowania powoduje powstanie przepaści na linii 
usługodawca-klient. Sprzedawca, który za wszelką cenę chce nakłonić klienta do 
dokonania zakupu równieŜ szkodzi procesowi sprzedaŜy. Nie pozwala klientowi na 
zachowanie niezaleŜności i podjęcia samodzielnej decyzji, nie daje moŜliwości 
rozeznania i zapoznania się z asortymentem. Nadmierna impulsywność powoduje 
często poczucie manipulacji i „wmuszania” towaru. Zbyt wielka ekspansywność 
kojarzy się z natręctwem przesadzony entuzjazm jest obcy kulturowo i negatywnie 
oceniany. Zatem cechami niesprzyjającymi procesowi sprzedaŜy są: niecierpliwość, 
wyniosłość oraz nadmierna ekspresja. 

Biorąc pod uwagę typowe cechy sprzedaŜy moŜna zauwaŜyć, Ŝe sprzedawanie to 
sztuka, która zawiera w sobie wiele niespisanych i trudnych do zdefiniowania wartości. 
Klient staje się coraz bardziej świadomy swoich potrzeb. Odwiedza wiele miejsc w celu 
dokonania satysfakcjonującego zakupu. Istotą sprzedaŜy jest skierowanie uwagi klienta 
na korzyści, jakie oferuje mu dany produkt. WaŜne w sztuce sprzedawania jest 
minimalizowanie dysonansu pozakupowego, niezmiernie przydatna jest wiedza  
z zakresu psychologii, aby umocnić klienta w jego decyzji co do kupna danego towaru. 
Przekształcenie przypadkowego nabywcy w lojalnego klienta wymaga wiele wysiłku  
i zaangaŜowania. Lojalność moŜe objawiać się zarówno w powielaniu zakupów, ale  
i rozpowszechnianiu pozytywnych informacji na temat przedsiębiorstwa czy teŜ 
sprzedawcy czyli tzw. rekomendacjach. Sztuka sprzedawania polega teŜ na tym, by tak 
operować swoimi umiejętnościami, aby nie urazić draŜliwego i trudnego (więc prawie 
kaŜdego) klienta, a zachęcić go do kupna produktu. 

W komunikowaniu się przedsiębiorstwa z rynkiem sprzedaŜ osobista spełnia 
następujące funkcje16: 

– przekazuje na rynek informacje o produkcie, usłudze i ich właściwościach, 
warunkach zakupu, 

– pozyskuje informacje o potrzebach, popycie , preferencjach odbiorców, 
– zjednuje klientów − składanie ofert, przyjmowanie zamówień, nawiązywanie 

kontaktów, 
– przekonuje nabywców, wspiera sprzedaŜ, 
– tworzy wizerunek firmy i kształtuje pozytywne nastawienie odbiorców  

do przedsiębiorstwa. 
Jedną z podstawowych korzyści jest minimalizowanie ryzyka związanego  

z zakupem. Ryzyko to jest pochodną rodzaju produktu, ceny, warunków zakupu, 
osobowości kupującego i subiektywnej oceny znaczenia zakupu, dotychczasowych 
doświadczeń, ilości i jakości posiadanych informacji dotyczących produktu itp.  
Im większe występuje ryzyko, tym większa rola sprzedaŜy osobistej17. 

Gdyby zapytać klientów o typowe wady sprzedaŜy osobistej to wymieniają: presję 
sprzedającego, moŜliwość manipulowania klientem, moŜliwość kupna rzeczy, która nie 
jest potrzebna, niemiłe czy opryskliwe traktowanie przez sprzedawcę, nieznajomość 
potrzeb klientów. Sprzedawcy na te zarzuty odpowiadają tak: ,,nie oszukujmy się,  
w końcu kaŜdemu chodzi o sprzedaŜ z zyskiem; jeśli klient ma zakupić dany towar to 
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dlaczego nie u mnie”. Co do zarzutu manipulacji czy łagodniejszej jego odmianie 
perswazji to sprzedawcy nie zaprzeczają stosowaniu przemyślnych technik sprzedaŜy 
nakłaniających do kupna, ale uwaŜają, Ŝe wszyscy w dzisiejszym świecie są 
manipulowani, nawet małe dziecko manipuluje rodzicami w celu uzyskania korzyści. 
Na zarzut kupna rzeczy niepotrzebnych sprzedawcy odpowiadają, iŜ zadaniem 
sprzedaŜy jest teŜ rozbudzanie potrzeb i potencjalny klient nie musi być świadom 
swych potrzeb, więc sprzedawca wraz z kupującym je odkrywa. Odnośnie złego 
traktowania klienta, sprzedawcy argumentują, Ŝe klienci potrafią zamęczyć 
sprzedawców „głupimi” pytaniami, czasem sprzedawcy są obciąŜeni zbyt duŜą ilością 
pracy i dlatego „wypadają z roli”, czyli tracą cierpliwość. 

Zalety sprzedaŜy osobistej mogą dotyczyć dwóch aspektów, czyli wyróŜnia się: 
1. związane z osobą sprzedającego: 

a) moŜliwość uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, 
b) sprzedawcy mogą dobrze doradzić, pomóc w dopasowaniu rozmiaru produktu, 

dopasowaniu produktu lub usługi do potrzeb klienta, 
c) sprzedawcy mogą pomóc w odnalezieniu się w ogromnej ilości asortymentu, 
d) sprzedawcy stwarzają wraŜenie, Ŝe klient jest dla nich waŜny i godny 

zainteresowania. 
2. związane z produktem: 

– moŜna produkt zobaczyć, dotknąć, wypróbować działanie, 
– moŜna uzyskać dodatkowe  informacji, porównać ofertę z innymi, 
– moŜna negocjować cenę. 
SprzedaŜ osobista moŜe rozwijać się, a poziom kompetencji wśród sprzedawców 

wzrastać, gdyŜ są produkty, których nie moŜna kupić bez uprzedniej prezentacji.  
Dla konsumentów waŜne są opinie ekspertów i zainteresowanie ich osobą, chcą zostać 
wysłuchani. Poza tym ludzie bardzo często wolą zobaczyć fizyczny produkt niŜ ten sam 
produkt przedstawiony na rysunku czy zdjęciu, dlatego sprzedaŜ internetowa choć jest 
coraz bardziej akceptowana, to obok sprzedaŜy tradycyjnej. Dochodzi takŜe aspekt 
materialny, klienci chcą wiedzieć na co wydają swoje pieniądze i czy będzie się to im 
opłacało. Mając kontakt z produktem łatwiej im jest go ocenić, porównać i zdecydować 
o kupnie lub odrzuceniu. Unifikacja produktów i powszechna dostępność dóbr oraz 
ogromna ich liczba powodują, Ŝe człowiek szuka wsparcia i pomocy u drugiej osoby. 
Autorka zdaje sobie sprawę, Ŝe nie wyczerpała tematu w sprawie istotnej roli sprzedaŜy 
osobistej w dzisiejszym  świecie, ale wskazała na nieprzemijające zalety, które wiąŜą 
się z aktem sprzedaŜy, kontaktem z drugim człowiekiem, czyli potrzebie 
psychologicznej człowieka. Czasem pretekstem do spotkania jest właśnie sprzedaŜ 
produktu.  

PERSONAL SELLING IN THE MARKETING COMMUNICATIONS 

SYSTEM 

Summary 

Personal selling although being the oldest and most traditional element of promotion mix has 
now its renaissance and the profession of a salesperson is still in demand in the labor market.  
The development of technology in every aspects of life as well as the accessibility of goods  
in contemporary world have paradoxically created a situation in which direct communication 
found in personal selling may be an element of completive advantage. 
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ISTOTA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ  

W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH 

Streszczenie 
Etyczny charakter świadczenia usług zdrowotnych sprawia, Ŝe bezpośrednie kontakty 

medycznych grup zawodowych z pacjentem i jego rodziną wiąŜą się z koniecznością posiadania 
oraz ciągłego doskonalenia odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Satysfakcjonująca 
komunikacja interpersonalna prowadzi do wytworzenia i umacniania zaufania między pacjentem, 
leczącym go lekarzem i pozostałym personelem medycznym. Prawidłowe komunikowanie się jest 
bardzo waŜne w rozbudzaniu nadziei i zainteresowania pacjenta moŜliwościami uczestniczenia  
w leczeniu, pokonywaniu bezradności, pobudzaniu do aktywności czy przejmowaniu 
odpowiedzialności za własne zdrowie. Celem opracowania jest pokazanie istoty, znaczenia  
i specyfiki komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych w przypadku obsługi nie 
tylko polskich, ale i zagranicznych pacjentów. 

Wstęp 
Sektor usług medycznych naleŜy do jednej z najbardziej unikatowych gałęzi 

gospodarki, w której w procesie świadczenia usług za cel nadrzędny przyjmuje się 
dobro pacjenta i bierze odpowiedzialność za jego zdrowie i Ŝycie. Etyczny charakter 
świadczenia tych usług, sprawia, Ŝe bezpośrednie kontakty medycznych grup 
zawodowych z pacjentem i jego rodziną wiąŜą się z koniecznością posiadania i ciągłego 
doskonalenia odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. KaŜdy kontakt personelu 
medycznego z pacjentem powinien być efektywny, celowy i terapeutyczny. Sposoby 
komunikowania się mogą być modyfikowane przez uczestników w zaleŜności  
od oczekiwanych rezultatów. Prawidłowe komunikowanie się jest bardzo waŜne  
w rozbudzaniu nadziei i zainteresowania pacjenta moŜliwościami uczestniczenia  
w leczeniu, pokonywaniu bezradności, pobudzaniu do aktywności czy przejmowaniu 
odpowiedzialności za własne zdrowie. Celem opracowania jest pokazanie istoty, 
znaczenia i specyfiki komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych  
w przypadku obsługi zarówno polskich, jak i zagranicznych pacjentów. 

Istota komunikacji 
Komunikowanie się z otoczeniem jest jednym z najwaŜniejszych aspektów Ŝycia 

człowieka. Jest ono procesem złoŜonym polegającym na przekazywaniu wiadomości  
pomiędzy ludźmi za pomocą słowa mówionego, pisanego (listów ksiąŜek, prasy) oraz 
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obrazów (rysunków, telewizji i filmu). Komunikację moŜna zdefiniować jako 
„transakcję między dwoma lub więcej stronami, polegającą na wzajemnym 
przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symboli o określonym 
znaczeniu”2. Komunikacja to równieŜ proces polegający na przekazywaniu informacji 
od jednej osoby do drugiej w taki sposób, aby wiadomość otrzymana miała moŜliwie 
zbliŜone znaczenie do wiadomości zamierzonej3. Pełny proces komunikowania się 
powinien przebiegać w dwóch kierunkach. Z jednej strony nadawca przekazuje swój 
komunikat, z drugiej odbiorca reaguje w taki sposób, Ŝe zwrotnie przesyła wiadomość 
nadawcy. Właściwie prowadzona staje się platformą nowoczesnego zarządzania, 
poniewaŜ wzbudza zaufanie i przeciwdziała izolacji, porządkuje działania, ale teŜ daje 
im głębszy sens4. 

Komunikacja interpersonalna według Z. Nęckiego jest próbą podejmowaną  
w określonym kontekście wymiany werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów 
(symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania5. W komunikacji 
interpersonalnej wyróŜnia się dwa zasadnicze style: werbalny i niewerbalny. 
Komunikacja werbalna, inaczej nazywana słowną, jest uŜywaniem słownych, 
sformułowanych w zdania przekazów. Komunikacja niewerbalna, inaczej nazywana 
bezsłowną, wykorzystuje gesty, mimikę, tzw. mowę ciała. Komunikacja to proces, 
który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, 
gestykulacją, takŜe słowami przekazujemy jakieś informacje. Aby moŜna było mówić  
o istnieniu komunikacji muszą istnieć trzy ogniwa: nadawca, czyli osoba, która przesyła 
określoną informację; odbiorca, czyli osoba, do której dana informacja jest kierowana 
oraz określony kod, czyli sposób przekazu tej informacji obraz, gest, słowo itp6. 

Komunikację interpersonalną powinno się traktować jako jedną z kluczowych 
umiejętności profesjonalistów medycznych. W duŜej mierze dotyczy ona równieŜ 
drugiej strony – relacji pacjenta. Depersonalizacja współczesnej opieki zdrowotnej, 
przejawiająca się w utoŜsamianiu pojedynczego pacjenta z „przypadkiem chorobowym” 
sprawia, Ŝe zadaniem chorego jest zainteresowanie profesjonalisty swoją osobą, poprzez 
umiejętne przedstawienie swoich dolegliwości. Podczas interakcji zarówno lekarz, jak  
i pacjent, oddziałują na siebie, wysyłając sygnały werbalne i niewerbalne. Pod ich 
wpływem obie strony modyfikują wzajemne zachowania. Obopólnie satysfakcjonująca 
komunikacja przynosi wiele korzystnych efektów wykraczających poza kategorie 
medyczne, obejmując równieŜ ekonomiczne i psychologiczne7. Taki rodzaj komunikacji 
interpersonalnej moŜna określić jako terapeutyczny. SłuŜą temu umiejętności 
odczytywania komunikatów, prowadzenia rozmowy, przekonywania, słuchania, 
budzenia zaufania i zapewnienia atmosfery poufności, udzielania wsparcia. 

Proces komunikacji moŜna scharakteryzować za pomocą następujących pytań8: kto 
mówi, co mówi, w jaki sposób, do kogo, z jakim skutkiem. Głównym moderatorem 
komunikacji interpersonalnej jest przedstawiciel usługodawcy. Zniekształcenia 

                                                           
2 J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 13-14.  
3 R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 554. 
4  B. Rozwadowska: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 120. 
5 Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 109.  
6 B. Rozwadowska: op.cit., s. 124-126. 
7 I. Rudawska: Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 138.  
8 C. Sikorski: Zachowania ludzi w organizacji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 196. 
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przekazywanych komunikatów mogą wynikać z wielu przyczyn. Największe 
przeszkody dobrego komunikowania się to9: 

– uŜywanie słów niezrozumiałych dla partnera, 
– brak koncentracji partnerów, 
– złe warunki komunikowania się, 
– cechy nadawcy i odbiorcy, 
– brak czasu nadawcy na przygotowanie się. 
W komunikacji międzyludzkiej bardzo łatwo jest popełnić podstawowe uchybienia, 

które niwelują osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Najczęstszymi błędami 
popełnianymi w komunikacji są10:  
1. Subiektywne wnioski. Odmienne znaczenie przypisywane przez odbiorcę danemu 

komunikatowi11. 
2. Zniekształcenie sensu. Zmiany przekazu na skutek zewnętrznych i wewnętrznych 

zakłóceń, występujących w czasie procesu komunikacji12. 
3. Przerwanie komunikacji. Ustanie przekazu w wyniku splotu okoliczności  

i niewłaściwego sformułowania (niekiedy świadome) treści przekazu13. 
4. Dezorientacja odbiorcy. Stan spowodowany często wieloznaczną treścią 

przekazu14. 
5. Konflikt. Powodem konfliktu między nadawcą a odbiorcą są róŜnice w sposobie 

percepcji i interpretacji przekazów15. 
6. Nieporozumienie. Niejasność spowodowana posługiwaniem się przez nadawcę  

i odbiorcę odmiennymi kodami znaczeniowymi, właściwymi dla ich kultur 
(najczęściej przyczyną są róŜnice językowe)16. 

7. Mała elastyczność zachowania odbiorcy komunikatu. Brak umiejętności 
przystosowania się do zmian17. 
Zachowania nadawców jak i odbiorców biorących udział w procesie komunikacji 

nie są automatyczne, dlatego treść i forma komunikacji powinny uwzględniać 
indywidualne róŜnice między ludźmi. Podsumowując błędy komunikacyjne i sposoby 
zapobiegania im przez nadawców komunikatów nasuwa się kilka uwag18: 
1. Większość komunikatów przekazywana jest w formie niewerbalnej. 
2. Czynniki wpływające na decyzję konsumenta pozostają poza kontrolą specjalistów 

ds. marketingu. 

                                                           
9 Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. Red. J. Łańcucki. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 35-

36. 
10 J. Blythe: op.cit., s. 36-37. 
11 Komunikat powinien być płaszczyzną porozumienia pomiędzy jego nadawcą a odbiorcą. Nadawca musi wykorzystywać 

do tego całe swoje doświadczenie i wyczuwać oczekiwania odbiorcy oraz formułować komunikaty o jednoznacznej treści, 
bez podtekstów czy dopowiedzeń. 

12 Komunikacja powinna przebiegać bez zakłóceń, nadawca powinien zwrócić uwagę, czy uwaga odbiorcy nie została 
czymś rozproszona oraz czy na jego nastrój nie mają  wpływu jego np. etniczne uprzedzenia, bądź czy zniekształcenie sensu 
nie jest celową próbą manipulacji nadawcy. 

13 Nadawca powinien próbować osiągnąć kompromis w porozumieniu z odbiorcą, próbować podtrzymywać dialog. 
Nadawcy komunikatów powinni być starannie dobierani pod kątem doświadczenia i umiejętności komunikacji z danym 
odbiorcą (retoryka). 

14 Nadawca komunikatu powinien jasno i precyzyjnie przekazywać treść nie wywołując zbędnego chaosu. 
15 Nadawca komunikatu powinien dąŜyć do zaciśnięcia emocjonalnych więzi z jego odbiorcą, podjąć próbę wypracowania 

wspólnego punktu widzenia i unikać sytuacji konfliktowych. 
16 Nadawca dzięki swojemu doświadczeniu powinien wyciągać wnioski na podstawie obserwacji odbiorcy i prowadzić do 

właściwego zrozumienia podejmując róŜne rozwiązania, zachować płynność komunikacji, aby podtrzymać dialog 
prowadzący do porozumienia oraz wykazywać gotowość do współpracy w celu wyeliminowania nieporozumień. 

17 Nadawca moŜe podjąć próbę wysłania kolejnego komunikatu w celu podtrzymania rwącej się więzi z odbiorcą. 
18 J. Blythe: op.cit., s. 37. 
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3. Zachowanie konsumenta kształtuje się pod wpływem potrzeb, a nie działań 
marketingowych. 

4. Etnocentryzm jest najczęstszym powodem niezrozumienia komunikatu. 
5. Błędy w komunikacji między nadawcą a odbiorcą mają wiele przyczyn; ryzyko 

będzie tym mniejsze, im silniejsza będzie motywacja do wzajemnego 
porozumienia. 

Specyfika usług medycznych czyli jak sprzeda ć niewidzialne 
W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć wiele definicji określających pojęcie 

usług. Jedną z pierwszych sformułował F. Wiśniewski, według którego „usługi 
stanowią czynności wytwarzające wartości uŜytkowe, które słuŜą zaspokojeniu potrzeb 
ludzkich w sposób bezpośredni lub pośredni, lecz nie znajdują odzwierciedlenia  
w wytwarzaniu nowych dóbr materialnych19. Inną definicję prezentuje K. Rogoziński 
według którego: „…usługa to podejmowane na zlecenie, świadczenie pracy i korzyści 
mające na celu wzbogacenie walorów osobistych lub wolumenu wartości uŜytkowych, 
jakimi usługobiorca dysponuje”20. W ustawodawstwie polskim usługa zdrowotna 
określana jest mianem świadczenia zdrowotnego, którym jest kaŜde, wykonane 
zawodowo postępowanie, słuŜące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia21. 

Niewidzialność i nienamacalność to cechy, które charakteryzują (nie tylko) usługi 
medyczne. Aby zaproponować pacjentowi zakup danej usługi, naleŜy dobrze poznać jej 
specyfikę. Do podstawowych cech usług medycznych naleŜą

22: 
– niematerialność – usługa medyczna nie jest wytwarzanym dobrem 

materialnym, aby zaproponować kupno usługi musimy ją urealnić, czyli 
określić miejsce, wygląd, 

– ludzie – kompetentny, Ŝyczliwy i opiekujący się pacjentem personel 
medyczny;, 

– wyposaŜenie – nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, 
– róŜnorodność – usługi medyczne są niejednolite, niestandardowe i bardzo 

urozmaicone, 
– materiały informacyjne – powinny sugerować efektywność leczenia  

i profesjonalizm personelu, 
– cena. 
RóŜnorodność usług medycznych wynika z faktu, Ŝe są one świadczone przez ludzi 

– lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny, których kwalifikacje mają 
wpływ na jakość świadczonych usług oraz dotyczą róŜnorodnych stanów początkowych 
– zaawansowanie choroby, wiek i stan fizyczny pacjenta. Ten sam lekarz wykonujący  
u dwóch pacjentów tę samą usługę – świadczenie medyczne, moŜe poświęcić na 
wykonywanie wszystkich składowych usługi róŜną ilość czasu, wykorzystać inną ilość 
materiałów i leków, a w ostateczności zaobserwować róŜne efekty swojej pracy. Aby 
dąŜyć do ograniczenia róŜnorodności usług, usługodawcy medyczni powinni23:  

                                                           
19 F. Wiśniewski: Pojęcie i podział usług. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 1965, nr 2, s. 4.  
20 K. Rogoziński: Usługi rynkowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 14. 
21 Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1991., nr 91,poz.408, art.3. 
 22B. Nowotarska-Romaniak: Marketing usług zdrowotnych. Koncepcja i stosowanie. Wyd. Wolters Kulwer, Kraków 

2008, s. 128. 
23 Ibidem, s. 130. 
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a) podnosić systematycznie swoje kwalifikacje, by świadczenia przez nich 
wykonywane były coraz wyŜszej jakości, 

b) określić profil pacjenta i sprawdzić, jakie są w tym względzie jego 
oczekiwania, 

c) edukować pacjentów w zakresie profilaktyki zdrowia i zapobiegania 
chorobom. 

Nierozdzielność usług wynika z tego, iŜ świadczenia medyczne dostarczane przez 
usługodawcę są jednocześnie konsumowane przez pacjenta – klienta. Obecność 
pacjenta jest niezbędna w realizacji usługi. Dlatego konieczne jest poznanie potrzeb 
pacjenta i oczekiwań, by zaoferować usługę zgodnie z nimi oraz wykonać ją zgodnie  
z jego potrzebami zdrowotnymi. Pacjent oceniając usługę będzie brał pod uwagę  
nie tylko efekt końcowy: poprawę zdrowia, całkowite wyleczenie, poprawę wyglądu, 
ale takŜe miejsce, w którym była/będzie świadczona, atmosferę, nastrój i nastawienie 
personelu włączonego w proces leczenia – usługi. 

Nietrwałość usługi medycznej polega na niemoŜliwości jej magazynowania.  
W związku z tym waŜne jest, by prawidłowo ją zaplanować, zgodnie  
z zapotrzebowaniem. NiemoŜność nabycia prawa własności usługi medycznej wiąŜe się 
z tym, iŜ na rynku usług medycznych moŜe być wielu jej oferentów. Pacjent ma więc 
moŜliwość wyboru najlepszej. Usługa medyczna jest specyficzną usługą, gdyŜ jej 
wykonanie wpływa na zdrowie i Ŝycie ludzkie. Dlatego przystępując do projektowania 
działań marketingowych w placówkach opieki zdrowotnej, naleŜy podkreślić 
wyjątkowość usług zdrowotnych i ich wpływ na przedmiot projektowania. Wśród 
najbardziej specyficznych cech usługi zdrowotnej mających wpływ na kształtowanie 
działań marketingowych naleŜy wymienić24: 

a) złoŜony pod względem psychologicznym proces, który odbywa się na oczach 
klientów, 

b) towarzyszący pacjentom stres, 
c) usługa zdrowotna wymaga stałej interakcji lekarza z pacjentem, w związku  

z tym postawa lekarza wobec chorego ma zasadnicze znaczenie w kreowaniu 
wizerunku placówki medycznej, 

d) świadczenie usług zdrowotnych opiera się na fachowej wiedzy, a pacjent nie 
zawsze rozumie nazwy wymieniane przez lekarza do niego; dlatego wymaga 
się od lekarza dobrej komunikacji z pacjentem i poświęcenia mu moŜliwie 
duŜej uwagi, co powoduje budowanie zaufania do lekarza i placówki, 

e) lekarz nie zawsze moŜe w pełni usatysfakcjonować swoich pacjentów, 
f) lekarze/pielęgniarki mają małą moŜliwość róŜnicowania oferowanych przez 

siebie usług, oddziałują więc na pacjenta jakością oferowanej usługi. 
Specyfika usług zdrowotnych polega równieŜ na tym, Ŝe są one nieuchwytne  

i połączone z brakiem pełnej gwarancji ich skuteczności. Pacjent nie ma pewności, Ŝe 
po zastosowanej terapii przez lekarza zostanie wyleczony, a z drugiej strony nie jest 
równieŜ świadomy skutków zaniechania leczenia. Dlatego lekarz powinien:  

– uświadamiać pacjentów przedstawiając im korzyści z danej usługi  
i problemów, jakie mogą się pojawić w wyniku zaniechania leczenia,  

– edukować pacjentów w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej,  

                                                           
24 J. Hołub: Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych. „Przegląd Organizacji” 2001, nr 6, s. 36. 
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– tworzyć pozytywny wizerunek placówki opieki zdrowotnej, by zachęcić 
potencjalnego pacjenta do korzystania z usług, 

– opierać swoje relacje z pacjentem na zaufaniu. 
Cechą specyficzną produktów opieki zdrowotnej jest wymagany kontakt z nabywcą 

w procesie świadczenia25. Powodzenie leczenia nie zaleŜy wyłącznie od samego 
lekarza, jego profesjonalizmu i zapewnionej jakości technicznej oraz funkcjonalnej  
w procesie leczenia, ale równieŜ od pacjenta, który moŜe w istotny sposób przyczynić 
się do niepowodzenia, działając niejako na własna szkodę, oraz od tzw. unikatowości 
fizjologicznej pacjentów26. 

Komunikacja interpersonalna – relacje lekarz-pacjen t  
Wyniki badań empirycznych potwierdzają, Ŝe znaczna część efektu leczenia jest 

skutkiem konstruktywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem. Tym samym 
jakość komunikacji w relacji pacjent-lekarz, przejawiająca się m.in. sprecyzowaniem 
potrzeb (w tym potrzeby informacji o własnym stanie zdrowia) przez pacjenta lub jego 
udziałem w definiowaniu i rozwiązywaniu problemu przekłada się na liczbę zlecanych 
badań diagnostycznych, częstotliwości wizyt czy długość hospitalizacji, a więc 
oddziałuje na sferę ekonomiczną placówki27. Lekarz z racji swej wiedzy, prestiŜu 
zawodowego i miejsca w hierarchii organizacji jest odpowiedzialny za skuteczną 
komunikację. Pacjent, wybierając danego specjalistę, powierza mu swoje zdrowie, 
oczekuje zatem zapewnień co do słuszności dokonanego wyboru. W sytuacjach 
wykluczających swobodę decydowania niepokój pacjenta wzrasta, powodując stan 
napięcia emocjonalnego – stres. Tym większą wtedy rolę odgrywa komunikacja, gdyŜ 
prócz roli przekonującej pełni równieŜ funkcję kreatora zaufania do usługodawcy. 

W kontaktach z pacjentem lekarz wykorzystuje dwa kanały oddziaływania. Są to 
czynności instrumentalne, czyli te, które są ściśle związane z leczeniem i czynności 
ekspresywne, tzn. zaspakajające potrzeby psychologiczne pacjenta. Niekiedy obie te 
funkcje wyraŜają się jednakowo, np. w postaci przekazywania informacji, które mogą 
mieć charakter albo instrumentalny albo ekspresywny. JeŜeli lekarz pociesza chorego, 
uspokaja go, to moŜna te czynności zaliczyć do ekspresywnych, a jeŜeli mówi  
o dolegliwościach związanych z chorobą, daje zalecenia jak postępować, przepisuje 
kurację, jest to czynność instrumentalna28. Interakcje pacjent-usługodawca wykraczają 
daleko poza związek lekarz-pacjent, obejmując równieŜ relacje, w których bierze udział 
pozostały personel medyczny i niemedyczny.  

Wraz ze zmianą szczebla opieki zdrowotnej, na którym zachodzi badana relacja, 
zmienia się częstotliwość i intensywność kontaktów pacjenta z innymi pracownikami 
placówki medycznej. Następuje w związku z tym wzrost roli komunikacji 
interpersonalnej. Pojawiające się w tych relacjach wraŜenia i emocje mają największy 
udział w kształtowaniu satysfakcji klienta. Pacjent w trakcie leczenia kontaktuje się  
z licznymi reprezentantami placówki medycznej. Intensywność kontaktów z kolei 

                                                           
25 Specyfika produktów opieki zdrowotnej polega nie tylko na kontakcie z konsumentem, ale równieŜ na ingerencji w jego 

organizm (zastrzyk, operacja). Jest to bardzo istotny element charakteryzujący usługę medyczną, gdyŜ wyostrza wraŜliwość 
pacjenta (ryzyko, strach przed bólem, burzenie intymności, ujawnienie słabości pacjenta), oraz wpływa na wymagania co do 
sposobu zachowania się lekarza i personelu pomocniczego. 

26 Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 417-418. 

27 I. Rudawska: op.cit., s. 73. 
28 Relacje lekarz-pacjent. http://www.emedyk.pl/artykuł.php?indartykul_rodzaj=11&idartykul=496 (09.06.2009). 
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podyktowana jest stopniem zaawansowania choroby i długością jej trwania. W związku 
z tym wyróŜnikiem relacji usługowych jest nie tyle osoba, co osobowość pracownika 
medycznego świadczeniodawcy. Wraz z przejściem pacjenta do stacjonarnej opieki 
zdrowotnej wzrasta rola personelu pielęgniarskiego i pomocniczego, któremu naleŜy 
przypisać rolę ekspresywną. Polega ona na okazywaniu Ŝyczliwości, zainteresowania, 
empatii, troskliwości. Dziś juŜ nie trzeba przekonywać menedŜerów placówek 
zdrowotnych jak i personelu medycznego do tego, Ŝe zapewnienie klientowi/pacjentowi 
natychmiastowej i opartej na rzetelnej wiedzy opieki zdrowotnej, warunkuje sukces.  
O znaczeniu jakości komunikacji pomiędzy pacjentem a placówką medyczną świadczą 
podejmowane działania, takie jak regularne szkolenia pracowników z zakresu 
umiejętności komunikacyjnych. Nieuwzględnienie lub niedocenienie tego elementu 
oznacza pozbawienie tej relacji podstawowego jej wymiaru w skali mikro, jakim jest 
kontakt międzyludzki.  

Rola komunikacji mi ędzyludzkiej w rozwoju turystyki 
medycznej 

Turystyka medyczna jest jedną z niszowych, ale jednocześnie najbardziej 
dynamicznie rozwijających się gałęzi turystyki. Jej pojęcie pojawiło się w literaturze 
przedmiotu w ostatnich latach jako określenie wyjazdów poza granice swojego kraju, 
gdzie głównym motywem jest pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy 
zdrowia bądź urody pod opieką lekarza specjalisty. Turystyka medyczna jest traktowana 
jako część turystyki zdrowotnej, bowiem w swojej definicji, dotyczy fizycznej poprawy 
zdrowia w czasie wolnym od pracy. Jeszcze na początku lat 90. XX w. zjawisko to było 
marginalizowane, lecz w ciągu kilkunastu lat stało się znaczącym ekonomicznie 
przedsięwzięciem, w które są zaangaŜowane firmy turystyczne, farmaceutyczne oraz 
prywatne kliniki medyczne w wielu regionach świata29.  

Współcześnie turystyka jest najpopularniejszą, chociaŜ dość powierzchowną formą 
kontaktów międzykulturowych. Stwarza okazje do spotkania i poznania ludzi, którzy 
inaczej nigdy by się ze sobą nie zetknęli. Przełamuje barierę izolacji między róŜnymi 
grupami kulturowymi i uświadamia, Ŝe są osoby, którzy zachowują się i myślą w inny 
sposób30. Bezpośredni kontakt ułatwia dialog, wzajemne zrozumienie i akceptację 
róŜnic kulturowych, uczy tolerancji, usuwa uprzedzenia i koryguje stereotypy 
wytwarzane przez środki masowego przekazu. To pozwala przełamać istniejące bariery 
(kulturowe, społeczne, religijne, rasowe), i moŜe być istotnym czynnikiem zmian 
zarówno wśród turystów, jak i w odwiedzanych środowiskach. Skutki tego kontaktu 
zaleŜą od jego charakteru (bezpośredni-pośredni), czasu trwania (długi-krótki) oraz 
dystansu kulturowego, jaki dzieli gości i gospodarzy31. Znajomość róŜnic kulturowych 
nie tylko ułatwia kontakty w turystyce, zwłaszcza zagranicznej, ale jest równieŜ 
potrzebna do pracy w obsłudze turystów. W turystyce spotyka się się najczęściej  
z róŜnicami kulturowymi w komunikacji, jaka nawiązuje się pomiędzy przyjezdnymi 
(gośćmi) a miejscowymi (gospodarzami). Odzwierciedlają się one w róŜnym znaczeniu 
symboli i gestów, w odmiennych sposobach wyraŜania uczuć i emocji, w stosunku do 
czasu i przestrzeni, w jakiej odbywa się komunikacja. Aby uniknąć nieporozumień, 

                                                           
29 Turystyka. Red. W. Kurek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 289. 
30 G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2007, s. 345. 
31 R. Winiarski, J. Zdebski: Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 81. 
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osoby reprezentujące odmienne kultury, muszą być świadome róŜnic występujących  
w procesie przekazywania informacji32. W komunikacji werbalnej np. istotną 
przeszkodą moŜe być tzw. kontekst, czyli poziom wykorzystania w czasie rozmowy 
róŜnego rodzaju symboli i przenośni posiadających określone znaczenie dla rozmówcy. 
Dlatego turyści wychowani w kulturach nisko kontekstowych (Niemcy, Austriacy, 
Skandynawowie, Australijczycy, Brytyjczycy), którzy w komunikacji nie stosują tego 
rodzaju znaków i figur stylistycznych, a ich przekaz słowny jest bezpośredni  
i precyzyjny, mogą mieć problemy ze zrozumieniem przekazu werbalnego osób 
pochodzących z kultur wysokiego kontekstu (kultury dalekowschodnie, kraje arabskie, 
śródziemnomorskie i latynoamerykańskie). Komunikowanie w wysokim kontekście jest 
oparte w duŜym stopniu na intuicji, zaś w kontekście niskim jest wyraŜone w słowach  
i jednoznacznych gestach33. Największą wadą komunikacji niewerbalnej jest brak 
kulturowego uniwersalizmu. Większość gestów jest zrozumiała tylko w obrębie tej 
samej kultury i nawet w kulturach bardzo zbliŜonych moŜe znaczyć zupełnie co innego. 
Nic więc dziwnego, Ŝe w czasie komunikowania się dochodzi często do nieporozumień 
czy wręcz odrzucenia wszystkich informacji34. 

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na przełamanie istniejących barier 
cywilizacyjny czy językowych, umoŜliwia zindywidualizowany dialog pomiędzy 
pacjentem potrzebującym porady a lekarzem czy innym członkiem personelu 
medycznego35.  

DuŜą rolę w turystyce medycznej odgrywają pośrednicy – pracownicy biur 
podróŜy, szpitali, klinik czy gabinetów medycznych, którzy nie tylko pozyskują 
klientów ale przede wszystkim prowadzą z nimi dialog. W procesie komunikacyjnym 
(często trwającym nawet kilka miesięcy) udzielają odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących wykształcenia lekarzy, ich kompetencji i kwalifikacji, technik czy 
sposobów wykonywania zabiegu/operacji, certyfikatów jakościowych itp. Ponadto 
bardzo często to właśnie w kontaktach z pośrednikiem klient/pacjent po raz pierwszy 
dowiaduje się o zagroŜeniach wynikających z wykonania zabiegu i długości 
rekonwalescencji. Pośrednicy rezerwują hotele, organizują transfery z lotniska oraz czas 
wolny klientom. To właśnie dzięki ich empatii i umiejętności właściwego odczytania 
oraz zrozumienia znaków, gestów czy słów, klient otrzyma oczekiwany serwis, a po 
wykonaniu usługi usatysfakcjonowany wróci do kraju. 

Narzędziami, które najczęściej stosowane są w komunikacji interaktywnej to centra 
telefoniczne, infolinie, Internet (telefonia internetowa, komunikatory, strony 
internetowe, fora dyskusyjne itp.). Dzięki nim dochodzi do36: 

– kształtowania oczekiwań pacjentów (przez zadawanie pytań, dialog  
z personelem), 

– podtrzymywania relacji z pacjentem (np. internetowy kontakt z lekarzem 
prowadzącym w okresie rekonwalescencji), 

– edukacji pacjentów (artykuły o charakterze popularnonaukowym lub z zakresu 
określonej problematyki medycznej, wyjaśnianie skutków ubocznych terapii 

                                                           
32 Ibidem, s. 76. 
33 J. Mikułowski-Pomorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu 

medialnym. Wyd. Universitas. Kraków 2006, s. 293.  
34 J. Blythe: op.cit., s. 20. 
35 Szerzej zagadnienie wpływu Internetu na indywidualizację kontaktów z klientami: P. Doyle: Marketing wartości.  

Wyd. Felberg SJA. Warszawa 2003, s. 370-410. 
36 K. Krot: Jakość i marketing usług medycznych. Wyd. Wolters Kluwer Business Warszawa 2008, s. 106. 
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lekowej, prezentacja typowych objawów towarzyszących pewnym 
schorzeniom czy teŜ procesowi leczenia), 

– prowadzenia działań profilaktycznych (proponowanie diet lub ćwiczeń 
fizycznych w okresie rehabilitacji, propagowanie badań i akcji 
profilaktycznych), 

– przygotowania pacjenta do pobytu w szpitalu, zaznajomienie go z panującymi 
tam zwyczajami, oswojenie go z nowym miejscem (zmniejszenie poczucia 
wyobcowania), 

– składania skarg i zaŜaleń (źródło wiedzy o poziomie satysfakcji pacjentów,  
o uchybieniach i niedociągnięciach), 

– zdobywania szczególnej wiedzy na temat oczekiwań chorych wobec usługi  
i postrzeganej przez pacjentów jakości usług; pracownicy, którzy utrzymują 
kontakt z pacjentem (lekarze pielęgniarki, salowe) mają moŜliwość 
bezpośredniego zadawania pytań i sondowania opinii; zgromadzona wiedza 
przekazana jest menadŜerom, którzy właściwie ją wykorzystują37. 

Rozwój międzynarodowej turystyki medycznej znacząco wpłynął na jej 
uczestników, którzy juŜ z mniejszą rezerwą i obawą podchodzą do wizyty w szpitalu 
czy klinice, a zaufanie do lekarza przekłada się na postrzeganie kraju, w którym zabieg 
jest wykonywany38. Turyści medyczni róŜnią się pod względem nabytych wzorców 
kulturowych39, co ma odbicie w ich zachowaniach turystycznych. Dlatego dobra 
znajomość róŜnic kulturowych (kulturowa kompetencja) jest podstawą działalności  
w turystyce zwłaszcza międzynarodowej, w tym turystyce medycznej. 

Podsumowanie 
Satysfakcjonująca komunikacja interpersonalna prowadzi do wytworzenia  

i umacniania zaufania między pacjentem, leczącym go lekarzem i pozostałym 
personelem medycznym. Wzajemne zrozumienie jest podstawą do osiągnięcia 
wysokiego stopnia zaufania obydwu stron. Do tego niezbędna jest umiejętność 
komunikowania się, otwartość, autentyczność, akceptacja, a przede wszystkim empatia, 
bez której cały proces komunikacyjny nie byłby moŜliwy.  

THE ESSENCE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION  

IN THE SECTOR OF MEDICAL SERVICES 

Summary 

The ethic character of providing services in the scope of health care causes the phenomenon 
that direct contact of medical groups with patients and their families are connected with the 
necessity of elaborating and constant mastering appropriate communication abilities. A satisfying 
interpersonal communication leads to creation and strengthening of confidence between patient, 
doctor treating him and other medical staff. Correct communicating is really important in inciting 
patient’s hope and interest in the possibilities of participating in treatment, overcoming 
helplessness, stimulating activity or taking over the responsibility for own health. The aim of the 
paper is to show the essence, meaning and specifics of interpersonal communication in the sector 
of medical services in case of servicing both Polish and foreign patients. 

                                                           
37 Ibidem, s.119. 
38 D. Hancock: The complete medical tourist. John Blake London 2006 s. VIII-IX. 
39 R. Winiarski, J. Zdebski: op.cit., s. 88. 
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Streszczenie 
Współczesny biznes hotelarski wymaga stworzenia na potrzeby sprzedaŜy skutecznego 

systemu dystrybucji i promocji usług, z jednoczesnym sprzęŜeniem go z przestrzenią oraz 
moŜliwościami róŜnych nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Jednocześnie system 
marketingowy przedsiębiorstwa hotelarskiego powinien podnosić skuteczność komunikacji 
marketingowej jako swoistego narzędzia dialogu firmy z rynkiem. Wykorzystanie nowoczesnych 
technik i technologii telekomunikacyjnych jako instrumentu strategii marketingowej pozwala 
efektywniej i skuteczniej wykorzystać potencjał danego przedsiębiorstwa.  

Sukces przedsiębiorstwa hotelarskiego na rynku zaleŜy nie tylko od doskonałej 
znajomości potrzeb nabywców, świadczenia usług najwyŜszej jakości czy teŜ 
prowadzenia korzystnej polityki cenowej wobec klienta. Nawet najatrakcyjniejsza 
oferta usługowa moŜe nie znaleźć nabywców, jeśli przedsiębiorstwo hotelarskie nie 
dysponuje dostatecznie rozwiniętym systemem marketingowym (tj. klasyczna 
komunikacja marketingowa uzupełniona o działania dystrybucyjne), którego podstawą 
powinna być odpowiednia promocja i sprzedaŜ. System marketingowy przedsiębiorstwa 
hotelarskiego powinien podnosić skuteczność komunikacji marketingowej jako 
swoistego narzędzia dialogu firmy z rynkiem. Współcześnie dialog ten nie moŜe 
opierać się tylko na narzędziach promocji, ale powinien uwzględniać takŜe działania 
dystrybucyjne, które wraz z promocją tworzą skuteczny system sprzedaŜy, 
aktywizowany m.in. poprzez opracowywanie i wdraŜanie róŜnych strategii 
marketingowych i rynkowych, np. push i pull2. 

Decyzje dotyczące m.in. wyboru kanałów dystrybucji i narzędzi promocji 
przesądzają o stopniu penetracji rynku i osiąganych wynikach ekonomicznych oraz 
tworzą względnie trwałe powiązania przedsiębiorstwa hotelarskiego z jego bliŜszym  
i dalszym otoczeniem. Zbudowanie odpowiadającego wymaganiom usługobiorców 
systemu komunikacji marketingowej i dystrybucji (np. opartej na rezerwacji  
i Internecie) wymaga podjęcia wielu logicznie powiązanych ze sobą działań ze strony 
przedsiębiorstw hotelarskich. Podejmując je, naleŜy wykorzystać doświadczenia 
rynkowe m.in. sieciowych przedsiębiorstw hotelarskich oraz będących uczestnikami 

                                                 
1 Daniel Szostak – dr, Katedra Turystyki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2008, s. 242-243. 
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międzynarodowych systemów rezerwacyjnych3. Na rys. 1. zaprezentowano miejsce 
promocji i sprzedaŜy w systemie marketingowym przedsiębiorstwa hotelarskiego. 

2 

Rys. 1. Wzajemne powiązanie instrumentów promocji i sprzedaŜy oraz ich znaczenie w oddziaływaniu  
na klienta 

Źródło: opracowanie własne. 

Sprawność funkcjonowania systemu marketingowego przedsiębiorstwa 
hotelarskiego w duŜej mierze zaleŜy od narzędzi marketingowych, jakie są 
wykorzystywane w procesie dotarcia do klienta i komunikacji z nim. Dział 
marketingowy przedsiębiorstwa powinien być nastawiony na realizację konkretnych 
zadań, których wykonanie powinno opierać się na systemie promocyjno-
sprzedaŜowym. W systemie takim istotą promocji jest przekazanie informacji o usłudze 
hotelarskiej, a istotą sprzedaŜy, oprócz fizycznej konsumpcji (klient przybywa do 
hotelu) jest umiejętność dotarcia (m.in. poprzez rezerwację za pośrednictwem róŜnych 
kanałów dystrybucyjnych) do potencjalnych i aktualnych klientów. Ogólnie działania te 
polegają m.in. na: 

a) prowadzeniu badań rynku, a więc są skonkretyzowane na identyfikacji 
otoczenia bliŜszego i dalszego zakładu hotelarskiego poprzez m.in. 

                                                 
3 D. Szostak: Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2004, s. 39. 
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segmentację klientów oraz aktualną i potencjalną konkurencję w aspekcie 
rynku lokalnego i globalnego, 

b) opracowywaniu planu marketingowego i komunikacji marketingowej, 
c) prowadzeniu i koordynacji wszelkiego rodzaju działań promocyjnych opartych 

na szerokim wachlarzu instrumentów promocji, 
d) współpracy z róŜnymi pośrednikami turystycznymi, w tym biurami podróŜy, 
e) przygotowaniu wystąpień na imprezach promocyjnych, targach turystycznych, 

prezentacji własnej oferty na tychŜe imprezach poprzez osobiste uczestnictwo 
przedstawicieli hotelu, 

f) organizowaniu imprez promocyjnych hotelu, 
g) budowie sprawnego systemu sprzedaŜy opartego na systemie rezerwacji, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu lokalizacji przedsiębiorstwa hotelarskiego, 
h) poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia do klienta – budowa nowych, a takŜe 

nowoczesnych kanałów dystrybucji4. 
Wykorzystanie kanałów informacyjnych zbudowanych za pomocą instrumentów 

promotion-mix pozwala tylko zlokalizować hotel w przestrzeni geograficznej oraz 
dowiedzieć się o otaczających hotel walorach turystycznych i oferowanych w związku  
z tym usługach. Aby kanał hotel-klient był w pełni domknięty musi nastąpić „fizyczna” 
dystrybucja w postaci sprzedaŜy usług, stopnia wykorzystania miejsc noclegowych lub 
pokoi w obiekcie hotelarskim za pomocą rezerwacji. O sukcesie przedsiębiorstwa 
hotelarskiego będą wtedy decydowały umiejętności menedŜerów w pozyskiwaniu jak 
najatrakcyjniejszych pośredników, którzy swoim zasięgiem mogą skutecznie dotrzeć do 
klientów oraz sprzedać im określone usługi. Budowa kanału dystrybucyjnego usług 
hotelarskich wymaga stworzenia odpowiedniej strategii dystrybucyjnej, która w swoich 
załoŜeniach zawierałaby wszystkie elementy będące składową skutecznej sprzedaŜy. 

Podstawowym sposobem zapewnienia klientowi moŜliwości korzystania z usług 
hotelarskich jest moŜliwość dokonywania ich rezerwacji. Rezerwacja dokonywana za 
pośrednictwem odpowiedniej infrastruktury technicznej stała się w dystrybucji usług 
swoistego rodzaju usługą komplementarną. Potrzeba oferowania tego rodzaju usług 
pośredniczących w sprzedaŜy oferty usługowej przedsiębiorstw hotelarskich jest 
podyktowana głównie zwiększaniem wygody klienta, który zdecydował się skorzystać  
z takiej, a nie innej oferty usługowej. Rezerwacji dokonuje się zazwyczaj w określonym 
terminie poprzedzającym konsumpcję usługi, przy wykorzystaniu róŜnych form 
komunikacji hotelu z otoczeniem, począwszy od rozmowy telefonicznej, przesłania 
faksu czy teŜ łączy internetowych, a kończąc na fizycznym kontakcie ze sprzedającym, 
zarówno bezpośrednim oferentem usługi (hotel za pośrednictwem lady recepcyjnej), jak 
i pośrednikiem (np. biurem podróŜy, agentem turystycznym).  

Rezerwacja usług hotelarskich wymaga od przedsiębiorstwa hotelarskiego 
zastosowania odpowiedniego systemu identyfikacji klientów oraz ich potrzeb  
z jednoczesnym przypisaniem klienta do konkretnej usługi (wynajęcie pokoju 
hotelowego, zarezerwowanie stolika w restauracji hotelowej itp.). W zaleŜności od 
wielkości hotelu oraz sposobu dystrybucji usług rezerwacja moŜe opierać się na 
systemie komputerowym lub tradycyjnej ksiąŜce rezerwacji. W obu przypadkach 

                                                 
4 Marketing na rynku usług lotniczych. Red. D. Rucińska, A. Ruciński. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000,  

s. 17-22. 
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wymagana jest identyfikacja klienta lub zamawiającego, co pozwoli uniknąć 
nieporozumień w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 

Dla przedsiębiorstw hotelarskich jednym z najwaŜniejszych efektów 
podejmowanych działań w ramach strategii marketingowych jest obniŜanie kosztów 
dotarcia do potencjalnych klientów. Jednym z takich działań jest skracanie kanału 
łączącego hotel z klientem poprzez eliminowanie kosztochłonnych pośredników, którzy 
pobierają wygórowane marŜe za zrealizowane transakcje sprzedaŜy. Im krótszy kanał 
dystrybucyjny, tym lepsza kontrola rynku docelowego. Takie działania są podejmowane 
przez hotele juŜ od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Jednym z waŜniejszych 
narzędzi stał się Internet, który ułatwia dotarcie bezpośrednio do klienta, zarówno 
hotelom, jak i pośrednikom. Wiele hoteli dąŜy do tego, aby jak najwięcej rezerwacji 
było dokonywanych za pośrednictwem róŜnych technologii telekomunikacyjnych  
(w tym własnych stron internetowych) – tabela 1. Internet i jego zasoby mogą być 
wykorzystywane w hotelarstwie m.in. do: 

a) promocji hotelu i jego usług, 
b) rezerwacji usług poprzez sieć Internet, 
c) współpracy z biurami podróŜy, 
d) udostępniania usług internetowych gościom hotelowym, 
e) zbierania informacji o działaniu konkurencji, 
f) wymiany doświadczeń. 

Tabela 1. Elementy stanowiące o randze i znaczeniu technologii telekomunikacyjnej w organizacji sprzedaŜy 
i promocji usług w przedsiębiorstwie hotelarskim 

Udoskonalenie sposobów 
funkcjonowania 

przedsiębiorstwa hotelarskiego 

Transformacja 
przedsiębiorstwa 

hotelarskiego 

Przedefiniowanie sposobów 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

hotelarskiego 
– promocja usług hotelarskich 
– nowy kanał sprzedaŜy 
– bezpośrednie oszczędności 
– skrócony czas rezerwacji 

usług hotelarskich 
– sprawniejsza obsługa klien-

tów w recepcji hotelowej 
– budowanie wizerunku  

i marki usługi hotelarskiej 

– poznawanie i wdraŜanie 
nowych technologii oraz 
eksperymentowanie  
z nowymi strukturami 
organizacyjnymi 

– relacje z klientami (in-
dywidualizacja kontaktu) 

– nowe moŜliwości w od-
niesieniu do usług hote-
larskich (łatwość ich in-
dywidualizacji w zaleŜ-
ności od oczekiwań po-
szczególnych klientów) 

– moŜliwość zastosowania 
nowych modeli bizne-
sowych (np. e-biznes,  
e-commerce) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 83-85. 

Technologia telekomunikacyjna pozwala osiągnąć przedsiębiorstwu hotelarskiemu 
wiele róŜnorodnych korzyści i pozytywnych efektów funkcjonowania na rynku 
turystycznym. Bezpośrednie oszczędności wiąŜą się w przypadku przedsiębiorstwa 
hotelarskiego z moŜliwością zastosowania automatyzacji wielu działań, które w sposób 
istotny usprawniają pracę recepcji hotelowej, odpowiedzialnej za sprzedaŜ usług, oraz 
komórki marketingowej odpowiedzialnej za promocję. Bezpośrednie oszczędności 
wiąŜą się równieŜ z moŜliwością eliminacji pośredników z kanału marketingowego 
(przy sprzedaŜy i promocji), obniŜenia kosztów reklamy w sieci telekomunikacyjnej 
(elektronicznej), zmniejszenia kosztów prowadzenia badań marketingowych itp. Usługi 
telekomunikacyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwie hotelarskim jako instrument 
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sprzedaŜy i promocji usług hotelarskich wykazują duŜą substytucyjność względem 
siebie. Przekłada się ona równieŜ na substytucyjność poszczególnych kanałów 
dystrybucji i promocji usług hotelarskich. ZaleŜy ona w duŜej mierze od kosztów 
przepływu informacji w poszczególnych kanałach. Im niŜsze koszty związane  
z wykorzystaniem danego kanału oraz im wyŜsza skuteczność dotarcia do 
potencjalnych klientów za jego pośrednictwem, tym wyŜsze prawdopodobieństwo 
zastosowania go w działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa hotelarskiego.  

Zapotrzebowanie hotelarstwa na usługi telekomunikacyjne związane jest przede 
wszystkim z uwzględnieniem interesów usługobiorców. Zapotrzebowanie na usługi 
telekomunikacyjne zgłaszane ze strony przedsiębiorstw hotelarskich przejawia się m.in. 
w postaci potrzeby wykorzystania technologii telekomunikacyjnej w zakresie budowy 
nowoczesnego systemu sprzedaŜy usług hotelarskich w oparciu o narzędzia promocji  
i dystrybucji (np. wewnętrzne i zewnętrzne systemy rezerwacji). 

Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnej w prowadzonych działaniach 
marketingowych na poziomie przedsiębiorstw hotelarskich pozwala wyciągnąć wnioski 
i znaleźć właściwe kierunki rozwoju dla hotelarstwa jako sektora gospodarczego. 
Łatwiejszy przepływ informacji i dostęp do nich, dzięki wykorzystaniu usług 
telekomunikacyjnych w promocji i sprzedaŜy usług hotelarskich, przyczynia się do 
zwiększenia stopnia konkurencyjności całego hotelarstwa oraz gospodarki jako całości. 
Do zwiększenia liczby inwestorów zagranicznych lokujących swoje zasoby finansowe 
w sektor hotelarski w danym kraju moŜe przyczynić się równieŜ dobrze rozwinięta 
infrastruktura telekomunikacyjna, która umoŜliwia szerokie wykorzystanie usług 
telekomunikacyjnych w procesie gospodarczym poszczególnych przedsiębiorstw oraz 
przez samych klientów. Dzięki usługom telekomunikacyjnym przedsiębiorstwa 
hotelarskie mogą postrzegać informację jako instrument walki konkurencyjnej przy 
rosnącym jego znaczeniu strategicznym. Marketing zintegrowany w kontekście 
wykorzystania moŜliwości technologii telekomunikacyjnej, a w jego ramach 
elektroniczne kanały promocji i sprzedaŜy mogą stanowić czynnik dynamizujący 
zwłaszcza małe i średnie hotele do działań związanych ze zwiększeniem sprzedaŜy 
oferowanych usług hotelarskich. MoŜliwość dwustronnej komunikacji, łatwość 
wytworzenia interakcji społecznej oraz zbudowania mechanizmów róŜnicujących ofertę 
w zaleŜności od profilu klienta hotelu sprawia, Ŝe usługi telekomunikacyjne są 
idealnym narzędziem wspierania programów lojalnościowych. 

Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych, redukcja kosztów działalności  
i podniesienie sprawności funkcjonowania jest dla przedsiębiorstw hotelarskich jednym 
z podstawowych warunków poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Z punktu widzenia 
potencjalnych klientów, szeroki dostęp (dzięki usługom telekomunikacyjnym) do oferty 
usługowej wielu przedsiębiorstw hotelarskich pozwala im na znacznie łatwiejsze 
porównanie jakości i cen usług hotelarskich na danym rynku. Coraz więcej usług 
hotelarskich będzie przez konsumentów rezerwowanych online tj. bezpośrednio  
w przedsiębiorstwach hotelarskich poprzez np. firmowe strony www lub  
w wyspecjalizowanych internetowych biurach podróŜy. Nowoczesne technologie 
telekomunikacyjne będą w ten sposób wpływać coraz bardziej na strukturę i sposób 
funkcjonowania globalnego, a co za tym idzie takŜe polskiego rynku turystycznego  
(w tym hotelarskiego). Nie oznacza to, Ŝe tradycyjne kanały sprzedaŜy i promocji usług 
hotelarskich przestaną funkcjonować i stracą sens swojego istnienia. Rewolucja 
technologiczna w hotelarstwie, a więc powstanie i szerokie wykorzystanie nowych 
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technologicznych (telekomunikacyjnych) kanałów sprzedaŜy i promocji usług 
hotelarskich, spowoduje powstanie nowej jakości świadczenia usług i pozwoli wyjść 
naprzeciw zindywidualizowanym potrzebom globalnych klientów. 

Oferowane przez usługodawców usługi poprzez sieć telekomunikacyjną mogą mieć 
albo charakter realny, albo wirtualny. W przypadku, gdy dana usługa posiada tylko 
odzwierciedlenie realne, bez moŜliwości przesłania jej w sieci, to w wirtualnej 
przestrzeni za pośrednictwem odpowiednich narzędzi do klienta kierowane są 
informacje dotyczące usługi. Przykładem jest usługa hotelarska, która w przestrzeni 
wirtualnej funkcjonuje jako system informowania klienta o lokalizacji obiektu 
hotelarskiego, zakresu świadczonych usług oraz sposobie dokonywania zdalnej 
rezerwacji5. Potrzeby przedsiębiorstwa hotelarskiego na usługi telekomunikacyjne  
w prowadzonych działaniach marketingowych są następujące: 

a) potrzeba przekazu i przetwarzania informacji o przedsiębiorstwie, otaczającym 
rynku oraz kliencie, 

b) potrzeba właściwie przebiegającego procesu komunikacji gospodarczej, 
c) potrzeba sprzedaŜy usług za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych, 
d) potrzeba wykorzystania technoprzewagi w prowadzonych działaniach 

gospodarczych. 
Jednym z waŜniejszych elementów określających potrzeby przedsiębiorstwa 

hotelarskiego na usługi telekomunikacyjne jest właściwie przebiegający proces 
komunikacji gospodarczej. Proces taki jest ciągiem wielu czynności, w którym 
podmioty gospodarcze (nadawcy, jak i odbiorcy) oraz inne podmioty biorące udział  
w wymianie gospodarczej na poszczególnych rynkach cząstkowych i rynku globalnym, 
uŜywając odpowiednich mediów komunikacji, przekazują bądź teŜ wzajemnie 
wymieniają komunikaty o charakterze gospodarczym, słuŜące głównie do osiągnięcia 
celów gospodarczych.  

W klasycznej wersji procesu komunikacji gospodarczej nadawcy jak i odbiorcy 
komunikatów posługują się tradycyjnymi środkami komunikacji takimi, jak telefonia 
stacjonarna, telegrafia, poczta tradycyjna itp. Działania takie mają charakter doraźny, co 
nie powoduje rezygnacji z pozatechnicznych sposobów porozumiewania się 
bezpośredniego. Obie formy komunikacji wykorzystywane są jednocześnie. 
Uproszczona wersja tego procesu odpowiada dialogowi komunikacyjnemu typu 
człowiek-człowiek.  

Wersja wspomagania komunikacji gospodarczej to głównie preferowanie 
pośrednich kontaktów komunikacyjnych, dokonujących się z uŜyciem środków techniki 
elektronicznej, takich jak e-mail czy teŜ wideotekst. W uproszczeniu jest to dialog: 
człowiek-maszyna oraz maszyna-człowiek. 

W wersji zautomatyzowanej komputerowe środki komunikacyjne nadawcy  
i odbiorcy stanowią całkowicie rozłączne technicznie i przestrzennie elementy procesu, 
nabierają ponadto charakteru podstawowego sposobu transmisji komunikatów siecią 
kanałów telekomunikacyjnych. Uproszczone podejście do problemu to 
scharakteryzowanie tego dialogu jednocześnie w trzech aspektach: człowiek-maszyna, 
maszyna-człowiek oraz maszyn-maszyna. 

Technologia telekomunikacyjna pozwala wielu przedsiębiorstwom, szczególnie  
z tzw. starej ekonomii funkcjonować na dwóch podstawowych płaszczyznach: 

                                                 
5 A. Dąbrowska: Marketing-mix w firmach usługowych. „Marketing w Praktyce” 2002, nr 2, s. 31-34. 
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rzeczywistej i wirtualnej. Umiejętność ich połączenia w jednej strategii działania 
pozwala przedsiębiorstwu usługowemu zdobyć przewagę nad aktualną i potencjalną 
konkurencją, pokazać konsumentowi, Ŝe jest się nowoczesnym podmiotem 
gospodarczym. Nie kaŜdą usługę moŜna sprzedać za pośrednictwem usług 
telekomunikacyjnych. Współfunkcjonowanie tych dwóch płaszczyzn oddziaływania na 
klienta wpływa w duŜej mierze na zakres wykorzystania usług telekomunikacyjnych  
w działalności promocyjnej produktu i marki przedsiębiorstwa, jak i sprzedaŜowej.  
Dla wielu przedsiębiorstw usługowych usługi telekomunikacyjne są jedynie 
instrumentem wspierającym tradycyjne sposoby promocji i sprzedaŜy. Poszczególne 
usługi telekomunikacyjne mogą wspierać działania rynkowe przedsiębiorstwa 
pojedynczo, jak i funkcjonować w ramach konwergencji, która rozszerza w znacznym 
stopniu funkcjonalność telekomunikacji wobec jej odbiorców. 

Według Ph. Kotlera Internet wraz ze swoimi technicznymi i technologicznymi 
moŜliwościami zrewolucjonizował sposoby budowy wizerunku i marki 
przedsiębiorstwa. Jednym z najwaŜniejszych aspektów tego zagadnienia jest 
wprowadzenie na szeroką skalę interaktywnego kontaktu z odbiorcą, czyli szeroko 
rozumianej komunikacji będącej częścią składową działań marketingowych. Wiele 
przedsiębiorstw wykorzystuje Internet do zbierania indywidualnych, niepowtarzalnych 
zamówień na swoje produkty. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw produkujących 
dobra materialne, ale takŜe przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze usług, których 
świadczenie mniej lub bardziej związane jest ze wsparciem dóbr materialnych. Usługi 
telekomunikacyjne, a w szczególności Internet pozwala produkować lub świadczyć 
usługi na konkretne zlecenie klientów6. 

Jednym z przejawów zastosowania usług telekomunikacyjnych w działaniach 
marketingowych przedsiębiorstw usługowych jest oparcie ich funkcjonowania na 
konkurencyjnym rynku na technoprzewadze. Umiejętność wykorzystania 
technoprzewagi staje się jednym z podstawowych sposobów na umocnienie pozycji 
rynkowej oraz pozyskanie nowych klientów, do których coraz częściej jedynym 
sposobem dotarcia z ofertą usługową są dystrybucyjne kanały telekomunikacyjne. 
Technoprzewaga polega na wykorzystaniu technologii, która pozwala: 

a) szybko się komunikować (z dostawcami, odbiorcami, wewnątrz i na zewnątrz 
przedsiębiorstwa), 

b) natychmiast reagować w momencie zagroŜenia, dostosowywać ofertę 
usługową do indywidualnych potrzeb konsumentów, 

c) zapewnić ponadstandardową obsługę (opierająca się na szybkości i taniości). 
Technoprzewaga pozwala wykorzystać moŜliwości zaawansowanej, jak  

i tradycyjnej technologii w taki sposób, aby zaspokoić stwierdzone potrzeby aktualnych 
i potencjalnych klientów jeszcze lepiej niŜ dotychczas. Takie działanie ma na celu 
wytworzenie w świadomości klienta obrazu przedsiębiorstwa dobrze zarządzanego, 
zaspokajającego jego potrzeby w jeszcze lepszy sposób niŜ dotychczas i jednocześnie 
myślącego z duŜą odpowiedzialnością o przyszłości w aspekcie nowych moŜliwości  
i sposobów zaspokajania potrzeb klientów. 

Rola usług telekomunikacyjnych w prowadzonych działaniach marketingowych 
przedsiębiorstw hotelarskich sprowadza się przede wszystkim do utworzenia dwóch 
podstawowych przestrzeni telekomunikacyjnych: 

                                                 
6 Marketing po rewolucji. „Businessman Magazine’ 2001, nr 5, s. 18-20. 
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a) przestrzeń informacji, na którą składają się telekomunikacyjne kanały przekazu 
informacji, poprzez które przedsiębiorstwa mogą udostępniać informacje  
o sobie i swoich produktach; 

b) przestrzeń dystrybucji, którą stanowią telekomunikacyjne kanały dystrybucji 
usług zapisanych w postaci cyfrowej7. 

Zastosowanie technoprzewagi w działalności marketingowej przedsiębiorstw 
hotelarskich moŜe mieć takŜe inne pozytywne efekty w postaci np. funkcjonowania 
wirtualnych marketów (giełd) usług hotelarskich oraz wirtualnych marketów (giełd) 
dostawców usług i wyposaŜenia dla hoteli. Takie wirtualne markety juŜ funkcjonują  
w mniej lub bardziej zaawansowanej formie, np. w poszczególnych portalach 
internetowych. Głównym beneficjentem tego typu marketów są internauci, którzy 
poprzez sieć mogą przeanalizować, a następnie skorzystać z usług róŜnych hoteli  
w danym kraju lub na świecie. Na rys. 2 przedstawiony został schemat obiegu 
informacji w wirtualnych marketach (giełdach) usług hotelarskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Schemat obiegu informacji w wirtualnych marketach (giełdach) usług hotelarskich 
Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnia dekada XX oraz początek XXI wieku to okres wdraŜania 
w przedsiębiorstwach usługowych technologicznych innowacji, które zwiększają 
oczekiwania konsumentów co do sposobu zaspokajania stwierdzonych potrzeb. 
Działania promocyjne oraz te w zakresie sprzedaŜy usług prowadzone  
z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych przyczyniają się do powstania 
interaktywności na linii klient-przedsiębiorstwo usługowe, która pozwala jeszcze  
w większym stopniu indywidualizować ofertę usługową. 

Prowadzone działania marketingowe przez przedsiębiorstwo hotelarskie, w których 
podstawą dotarcia do klienta są cyfrowe usługi telekomunikacyjne, pozwalają na 
interaktywną komunikację z dowolnym klientem na świecie. Poprzez światową sieć 
telekomunikacyjną (w tym komputerową) przedsiębiorstwo hotelarskie moŜe znaleźć 
się w jednej chwili za zgodą klientów w ich domach (o ile klienci mają swobodny, 
interaktywny dostęp do sieci) i zaprezentować im swoją ofertę z jednoczesną 

                                                 
7 P. Adamczewski: Internet w praktyce biznesu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 49. 
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moŜliwością dokonania rezerwacji miejsc hotelowych na pobyt w dowolnym terminie, 
w pokoju o dowolnym standardzie.  

Interaktywny dostęp do informacji, połączenie elementów statycznych (tekst, 
zdjęcia, grafika) oraz dynamicznych (efekty audio, video oraz animacja) sprawiają, Ŝe 
strony www będą stanowić dla kaŜdej firmy bardzo atrakcyjne narzędzie marketingu, 
szczególnie w jego aspekcie sprzedaŜowym oraz promocyjnym. Globalna sieć 
internetowa doprowadziła do powstania tzw. cyberprzestrzeni, czyli rzeczywistości 
wirtualnej, co spowodowało wykształcenie się wirtualnych bytów w postaci sklepów, 
przedsiębiorstw czy pieniędzy. Cyberprzestrzeń umoŜliwiła prowadzenie wirtualnej 
przedsiębiorczości. Dzięki Internetowi oraz cyberprzestrzeni powstają nowe modele 
marketingu sieciowego, który wykorzystuje nowe wirtualne metody i techniki  
w komunikacji dwustronnej. Szybki rozwój stron www pozwala dokonywać przez 
wirtualnych klientów zakupów towarów i usług oraz płatności za nie w sposób zdalny  
i niebezpośredni. W ten sposób kształtuje się nowy kanał dystrybucji i zawierania 
transakcji, który będzie wywierał w coraz większym stopniu wpływ na kierunki 
rozwoju światowego handlu. Kanał ten zwiększa dostęp do informacji, szybkość ich 
przepływu oraz umoŜliwia dokonywanie wirtualnych transakcji8. 

Kampanie promocyjna i sprzedaŜowa są integralną częścią wdraŜanej strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa hotelarskiego. Obie kampanie wymagają zebrania 
informacji na temat potencjalnych klientów, ich potrzeb, aktualnego wizerunku firmy 
oraz opinii konsumentów o ofercie przedsiębiorstwa na tle konkurencji9. Wykorzystanie 
nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych jako instrumentu strategii 
marketingowej pozwala efektywniej i skuteczniej wykorzystać potencjał danego 
przedsiębiorstwa. Usługi telekomunikacyjne zmieniają „filozofi ę” funkcjonowania 
przedsiębiorstw hotelarskich. Wykorzystanie ich w prowadzonych działaniach 
promocyjnych i sprzedaŜowych ma na celu zwiększenie oddziaływania na 
potencjalnego klienta zarówno od strony promocyjnej, a więc działań związanych  
z kształtowaniem wizerunku przedsiębiorstwa i zwiększeniem dostępności 
informacyjnej do usług hotelarskich, jak i od strony sprzedaŜowej, czyli moŜliwości 
wykorzystania telekomunikacyjnych kanałów w dystrybucji usług hotelarskich, 
włącznie z interaktywną rezerwacją.  

THE MODERN HOTEL SERVICES SALE SYSTEM AS  

A SYNERGIC EFFECT OF PROMOTION AND DISTRIBUTION 

ACTIVITIES IN TELECOMMUNICATION SPACE  

Summary 

Modern hotel business requires elaborating effective system of distribution and promoting 
services in order to achieve sales and in the same time this system should be merged with area 
and possibilities of various modern telecommunication technologies. In the same time  
the marketing system of a hotel enterprise should increase marketing communication as a tool  
of a dialogue with market. The usage of modern techniques and telecommunication technology  
as an instrument of marketing strategy allows using potential of an enterprise in a more efficient 
and more effective way. 

                                                 
8 W. Springer: Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja? Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000, s. 19. 
9 M. Johann: Uwarunkowania decyzji promocyjnych. „Marketing w Praktyce” 2001, nr 3, s. 43. 
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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI 
RODZINY I PRZEDSIĘBIORSTWA W FIRMACH 

RODZINNYCH W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH 
BADAŃ 

Streszczenie   

W opracowaniu przestawiono metodykę badań nad wpływem rodziny na działalność 
mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego. Dokonano adaptacji i rozbudowy testu Q. Fleminga i zbadano 
174 przedsiębiorstwa. W badaniu postawiono i zweryfikowano pięć hipotez testem χ2 oraz 
współczynnikiem V-Cramera. Wyniki wykorzystano do sformułowania zaleceń. 

Rodzinne interesy a interesy mikroprzedsi ębiorstwa 
W Polsce funkcjonuje około 2,5 mln mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających  

3,5 mln pracowników, co stanowi około 97% małych i średnich przedsiębiorstw2.  
Co roku powstaje około 200 tys. mikroprzedsiębiorstw, tyle samo firm likwiduje swoją 
działalność. Zazwyczaj są to firmy rodzinne, które zapewniają zatrudnienie sobie  
i innym w rodzinie3. W trakcie funkcjonowania napotykają one wiele barier nie tylko 
instytucjonalnych, jak: skomplikowane procedury zakładania i rozliczania; trudności  
w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych; niekorzystne warunki współpracy  
z kooperantami, ale równieŜ problemy związane z zarządzaniem i relacjami rodzinnymi. 
Istotnym elementem warunkującym rozwój firmy jest charakter prowadzenia biznesu 
związany z osobą właściciela. Klasyfikację mikroprzedsiębiorców ze względu na 
realizowane role w firmie przedstawiono w tabeli 1. 

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego jest związany z zapewnieniem 
odpowiednich ścieŜek kariery członkom rodziny. Mikroprzedsiębiorstwa posiadające 
wizję i realizujące określoną strategię firmy uwzględniają w ten, czy inny sposób 
ścieŜki kariery członków rodziny4. Optymalne zarządzanie (równieŜ marketingowe), 
obejmujące politykę rekrutacji, motywowania, kierowania oraz rozwoju pracowników 
powinno dąŜyć do uzyskania równowagi pomiędzy celami przedsiębiorstwa oraz celami 
rodziny. Taka równowaga pozwala zagwarantować ciągły rozwój i efekty rynkowe 

                                                      
1 Ewa Więcek-Janka − dr Zakład Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Instytut InŜynierii Zarządzania, Wydział 

Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska. 
2 Spektrum news. „Spektrum” 2007, nr 3. 
3 J. JeŜak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Wyd. Difin, 

Warszawa 2004, s. 8-12. 
4 Ł. Sułkowski: Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w Ŝyciu gospodarczym. Towarzystwo Naukowe Organizacji  

i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004, s. 34-38; Ł. Sułkowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach 
rodzinnych w Polsce. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 1, s. 38. 



Psychologiczne aspekty komunikacji… 197 

przedsiębiorstwa. Często jednak w praktyce firm rodzinnych ów constans zostaje 
zachwiany5. 

Tabela 1. Klasyfikacja mikroprzedsiębiorców 

Realizowana 
rola 

Perspektywa 
rozwoju Charakterystyka właściciela Udział 

Rzemieślnik operatywna 
Skupia się na wynagrodzeniu uzyskiwanym  
z wykonywanej przez siebie pracy fizycznej 

30% 

Klasyczny 
przedsiębiorca 

taktyczna 
Koncentruje się na maksymalizowaniu 
dochodów 

50% 

MenedŜer strategiczna 
Nastawiony na doskonalenie zarządzania 
przedsiębiorstwem w długim okresie 

15% 

Ekspert realizacja wizji 
Prowadzi własną działalność gospodarczą  
w wolnym zawodzie 

5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Sułkowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi  
w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 1,  
s. 35-41. 

Zaspokajanie potrzeb rodziny i więzi rodzinne biorą górę nad koniecznym 
profesjonalizmem i odpowiednimi kwalifikacjami pracowników, ilością poświęcanego 
firmie czasu, itp. Owa specyfika zachowania równowagi pociąga za sobą zarówno 
pozytywne, jak i negatywne konsekwencje6. W tabeli 2 wyróŜniono szereg zalet, ale 
takŜe wad mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, opracowanych na podstawie badań 
literaturowych i wywiadów z właścicielami mikroprzedsiębiorstw. 

Tabela 2. Zalety i wady mikroprzedsiębiorstw rodzinnych 
Zalety  Wady  

– współpraca z rodziną zapewnia wew-
nętrzny komfort i poczucie, Ŝe wokół 
ma się sprawdzone osoby; 

– członkowie rodziny mają świado-
mość, Ŝe pracują dla siebie; 

– korzystanie z wiedzy ukrytej, nie-
dostępnej dla „obcych” (własnego 
opracowanego know-how) 

– nie ma problemu z motywacją; 
– decyzje są szybko podejmowane; 
– relacje zawodowe z przełoŜonymi 

mają charakter nieformalny; 
– często demokratyczny charakter 

zarządzania;  
– sukcesja zapewnia następcę. 

– ruchy kadrowe; 
– kryteria rekrutacji i awansu są nieprofesjonalne, nie opa-

rte na kompetencjach i talentach;  
– toleruje się niewydajnych ludzi;  
– problemy są rozwiązywane w duchu ochrony rodziny, ze 

stratą dla profesjonalizmu; 
– zbyt surowo ocenia się pracowników; 
– łączenie Ŝycia zawodowego z prywatnym moŜe się oka-

zać źródłem powaŜnych kryzysów; 
– konflikt w rodzinie moŜe się przenosić na firmę, ze stratą 

dla jej profesjonalizmu; 
– konflikt w firmie moŜe się przenieść na relacje rodzinne; 
– problemem bywa równieŜ sukcesja (jeśli kierujący firmą 

nie ma scenariusza swego odejścia); 
– niedostrzeganie moŜliwości wykorzystania przewag i za-

let, jakie daje rodzinna firma; 
– trudności z pokonywaniem efektu synergii wad tego typu 

firm. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
5 B. Bojewska: Przedsiębiorczość firm rodzinnych i jej mierniki. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 14, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 34. 
6 Por. M. Drzewiecki, H, Wojtas: Współczesne problemy biznesów rodzinnych. http://www.biznesrodzinny.pl/09-

wrzesien2006/01.html (15.11.2008); M. Kiedziuch: To co nieuniknione…czyli konflikty w rodzinnym przedsiębiorstwie. 
http://www.biznesrodzinny.pl/04-kwiecien2006/03.html (15.11.2008); E. Więcek-Janka: Perspektywy rozwoju polskich 
mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w krajach UE. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, numer specjalny V,  
s. 80-86. 
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Zalety mikroprzedsiębiorstw rodzinnych umiejętnie skorelowane z moŜliwościami 
otoczenia stanowią szansę na rozwój. Wady zaś w niekorzystnych warunkach 
przekształcają się w powaŜne zagroŜenia prowadzące w konsekwencji do upadku firmy 
(zaledwie 30 procent firm rodzinnych jest zarządzana przez drugie pokolenie rodziny,  
a jedynie 3 procent przez trzecie). Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne posiadają 
specyficzny cykl Ŝycia na rynku związany z cyklem rozwoju rodziny7. Główną róŜnicą 
w stosunku do innych organizmów rynkowych jest element sukcesji, czyli 
przejmowania przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia. W ramach cyklu 
wielopokoleniowego moŜna wyróŜnić podobną strukturę etapów (rys. 1), z których 
jednak kaŜdy kolejny „pierwszy” realizowany jest na bazie wypracowanej wiedzy  
i doświadczeniu poprzednich zarządów (pokoleń) firmy.  

 

Rys. 1. Przykład cyklu Ŝycia mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego (załoŜonego w 1976 r),  
Źródło: opracowanie własne. 

Pokolenie pierwsze, drugie i kolejne realizują koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa 
rodzinnego w następujących fazach: 
1. Faza przedsiębiorczości − stanowi okres, w którym załoŜyciel (właściciel) 

wspierany jest przez innych członków rodziny. Jego zadaniem jest kreowanie  
i wdraŜanie innowacyjnych koncepcji realizacji biznesu.  

2. Faza współpracy, w której w sposób scentralizowany wprowadza się określone 
zasady współdziałania. 

3. Kryzys kontroli jest fazą, w której następuje niemoŜność centralnego 
koordynowania wielu decyzji, co prowadzi (często) do konfliktów i dezintegracji 
przedsiębiorstwa. 

4. Faza formalizacji obejmuje procesy, w których dominuje sformalizowany sposób 
komunikacji zawartych w procedurach.  Takie działania mają za zadanie ułatwić 
sprawowanie kontroli. 

                                                      
7 E. Więcek-Janka: Internacjonalizacja jako element cyklu Ŝycia przedsiębiorstw rodzinnych. W: Strategie przedsiębiorstw 

w otoczeniu globalnym. Red. Z. Dworzecki, M. Romanowska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 297-307. 
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5. Faza kryzysu władzy i sukcesji. W tej fazie dochodzi do spadku wydajności  
i efektywności pracy, co skutkuje oddaniem władzy kolejnemu pokoleniu.  
Po ostatniej fazie cyklu I pokolenia następuje kolejna faza przedsiębiorczości 

realizowana przez drugie pokolenie właścicieli8.  

Metodyka bada ń 
Autorka postawiła sobie za cel dokonanie adaptacji (i zweryfikowanie 

przydatności), testu Q. Fleminga do badania psychologicznych aspektów komunikacji 
rodziny z przedsiębiorstwem w warunkach polskich. Test oryginalny zawiera 35 pytań, 
zawartych na skali stabilizacji i destabilizacji funkcjonowania firm rodzinnych. Autorka 
(na drodze konsultacji eksperckich) wzbogaciła inwentarz o cztery pytania dotyczące 
stylów zarządzania, trzy pytania o strukturę zatrudnienia, jedno pytanie o poziom 
sukcesji oraz pytanie o wykorzystywane kompetencje właściciela. Weryfikacja 
przydatności opracowanego narzędzia (FBF – Family Business Family9) przebiegła 
zgodnie z procedurą badawczą (tabela 3). 

Tabela 3. Elementy metodyki badań 

Problem badawczy Zidentyfikowanie wskaźników wpływających na rozwój 
mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego 

Miejsce  Wielkopolska 
Czas Listopad-grudzień 2008 
Dobór próby Dobór jednostek typowych 
Liczebność próby 174 mikroprzedsiębiorstw rodzinnych 
Metoda badawcza Kwestionariusz ankiety FBF 
ZałoŜenie Rozwój będzie mierzony wiekiem firmy i dynamiką zatrudnienia 
Źródło: opracowanie własne. 

Rozwiązanie problemu badawczego związanego z identyfikacją wskaźników 
wpływających na rozwój mikroprzedsiębiorstw rodzinnych narzuciło konieczność 
znalezienia związków między określonymi zmiennymi. Postawiono pięć hipotez 
badawczych i zawarto je w tabeli 4. 

Tabela 4.  Hipotezy badawcze 
Nr Tre ść korelacji Hipoteza 0 Hipoteza alternatywna 
1 Wynik w teście FBF  

a styl gorliwy 
Wynik testu FBF nie zaleŜy 

od gorliwego stylu kierowania 
Wynik testu FBF zaleŜy od 
gorliwego stylu kierowania 

2 Wynik w teście FBF  
a styl przyjacielski 

Wynik testu FBF nie zaleŜy 
od przyjacielskiego stylu 

kierowania 

Wynik testu FBF zaleŜy od 
przyjacielskiego stylu kierowania 

3 Wynik testu FBF  
a kompetencje 

właściciela 

Wynik testu FBF nie zaleŜy 
od kompetencji właściciela 

Wynik testu FBF zaleŜy od 
kompetencji właściciela 

4 Wynik testu FBF a wiek 
firmy 

Wynik w testu FBF nie zaleŜy 
od wieku firmy 

Wynik w testu FBF zaleŜy od 
wieku firmy 

5 Wiek firmy a kompe-
tencje właściciela 

Wiek firmy nie zaleŜy od 
kompetencji właściciela 

Wiek firmy zaleŜy od 
kompetencji właściciela 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
8 Por. E. Więcek-Janka: Perspektywy rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w krajach UE…, s. 80-86;  

E. Więcek-Janka: Sytuacja mikroprzedsiębiorstw polskich na rynku europejskim i krajowym. W: Innowacyjność jako czynnik 
podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. J. Otto, R. Stanisławski,  
A. Maciaszczyk. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 102-111. 

9 Wersja autorska Ewy Więcek-Janka. 
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Wynik testu FBF jest traktowany przez autorkę jako suma punktów uzyskanych za 
odpowiedzi stabilizujące rozwój firmy (zawierające się między 0 a 35 punktów; gdzie  
0 to brak działań stabilizujących a 35 to firma działająca rozwojowo). Styl kierowania 
(Blake’a) naleŜy interpretować jako kombinację działań właściciela nastawionych na 
realizację celów firmy i celów pracowników oraz wybór między stylami: 
wyizolowanym, przyjacielskim, gorliwym, kompleksowym (rys. 2). Wybór 
kompetencji właściciela dokonuje się z listy: kompetencji technicznych, społecznych  
i koncepcyjnych (rys. 3).  

 
Rys. 2. Rozkład stylów kierowania właścicieli w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 3. Rozkład kompetencji właścicieli w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Do badania związku między zmiennymi wybrano test V-Cramera  
ze względu na jego uniwersalny charakter. Testowanie przeprowadzono na podstawie 
poniŜszego wzoru: 
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Wnioski 
Specyfika mikroprzedsiębiorstw rodzinnych stwarza potrzebę przeanalizowania 

dobranej próby z punktu widzenia wieku firmy i liczby zatrudnionych – rys. 4 i 5. 
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Rys. 4. Struktura zatrudnienia w badanej próbie (liczba pracowników/liczba mikrofirm) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 5. Struktura wieku firmy w badanej próbie (lata zakładania firm/liczba mikrofirm) 
Źródło: opracowanie własne. 

W wybranej próbie zatrudnienie znajduje od 1 do 10 pracowników. Najwięcej firm 
(128) zatrudnia od 3 do 5 pracowników, co stanowi 72,5% ogółu badanych. Ponad 
połowa badanych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych (52,3%) powstała między 1989  
a 1999 rokiem. W próbie występują takŜe przedsiębiorstwa z duŜo dłuŜszym staŜem. 
20% z nich powstało przed 1988 rokiem (najstarsza z roku 1908 właśnie obchodziła 
„100 urodziny”). 

Wykorzystanie współczynnika V-Cramera pozwoliło ustalić siłę związku między 
wybranymi zmiennymi, choć nie istniała w pierwszych trzech postawionych hipotezach 
podstawa do odrzucenia hipotez 0 na rzecz alternatywnych. Zdaniem autorki, wynik ten 
moŜna zawdzięczać zbyt róŜnorodnej (branŜowo) próbie. Badania pozwoliły 
jednoznacznie udowodnić zaleŜność między wiekiem firmy rodzinnej a kompetencjami 
właścicieli oraz między wynikiem w teście FBF a wiekiem firmy. Wyniki 
przeprowadzonych obliczeń i wartości współczynnika V-Cramera przedstawiono  
w tabeli 4. 
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Tabela 4. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej i siły związku między badanymi zmiennymi 

nr Statystyka Siła związku 
1  

statystyka 
Statystyka: Pytanie 36(2) x Klasa Krok 
1(3) (Mikro_Stat) 
Chi-kwadr. df p 

Chi kwadrat 
Pearsona 

4,40 df=2 p=,09994 

 

V-Cramera 
 

0,74 

2  
statystyka 

Statystyka: Pytanie 37(2) x Klasa  
Chi-kwadr. df p 

Chi kwadrat 
Pearsona 

3,561994 df=2 p=,16848 

 

V-Cramera 
 

0,77 

3  
statystyka 

Statystyka: Pytanie 44(3) x Klasa Krok 
1(3) (Mikro_Stat) 
Chi-kwadr. df p 

Chi kwadrat 
Pearsona 

2,487075 df=4 p=,64695 

 

V-Cramera 
 

0,64 

4  
statystyka 

Statystyka: Klasa rok(5) x Klasa Krok 1(3) 
(Mikro_Stat) 
Chi-kwadr. df p 

Chi kwadrat 
Pearsona 

20,71539 df=8 p=,00795 

 

V-Cramera 
 

0,83 
 

5  
statystyka 

Statystyka: Pytanie 44(3) x Klasa rok(5) 
(Mikro_Stat) 
Chi-kwadr. df p 

Chi kwadrat 
Pearsona 

12,27176 df=8 p=,13950 

 

V-Cramera 
 

0,65 
 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu STATISTICA 8.0. 

Siła związku między działaniami stabilizującymi rozwój firmy a jej wiekiem jest 
bardzo duŜa (0,83), co moŜna interpretować jako zdolność uczenia się firm rodzinnych 
korzystania z zasobów wiedzy członków rodziny i efektywnego jej wykorzystania 
podczas rozwoju firmy (wiedza jawna i ukryta nie „odchodzi” wraz z pracownikiem – 
zostaje w „rodzinie”).  

Aby mikroprzedsiębiorstwo mogło się rozwijać powinno wprowadzić działania 
stabilizujące ten rozwój i utrzymujące odpowiednią komunikację wewnętrzną. Autorka 
podzieliła je na cztery podstawowe grupy biorąc pod uwagę wpływ rodziny:  
1. Jasny podział celów na: cele rodziny i cele przedsiębiorstwa. 
2. Realizacja wizji i strategii przedsiębiorstwa. 
3. OdwaŜne podejście do innowacji. 
4. Odpowiedzialne i sprawiedliwe motywowanie. 

Podsumowanie 
Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem rodzinnym w strategicznej perspektywie 

wymaga umiejętności i kompetencji nie tylko menedŜerskich, ale równieŜ 
negocjacyjnych, trenerskich i psychologicznych10.  

                                                      
10 M. Kiedziuch: op.cit. J. Lipiec: Polski przedsiębiorca rodzinny – wyniki badań. http://www.biznesrodzinny.pl/02-

luty2006/03.html (01.12.2008). 
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Analiza materiału badawczego poparta literaturą tematyczną skłania autorkę  
do następujących wniosków: 

– napotkany (w badaniach) nepotyzm, faworyzowanie członków rodziny przy 
zatrudnianiu, wynagradzaniu i awansowaniu ma charakter demotywujący  
i demoralizujący pracowników, 

– przemieszanie ról sprawowanych w przedsiębiorstwie i realizowanych  
w rodzinie moŜe skutecznie utrudniać efektywne kierowanie, 

– pewność zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa wśród członków rodziny 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie moŜe działać pozytywnie (zaangaŜowanie 
swojego czasu dla dobra rodziny i przyszłych pokoleń), ale i negatywnie 
(pewność, Ŝe nikt nie moŜe pozbawić członka rodziny miejsca w firmie), 

– sukcesja moŜe być źródłem stabilizacji i rozwoju (por. cykl Ŝycia 
przedsiębiorstwa rodzinnego na rys. 1), ale równieŜ destabilizacji, a nawet 
upadku przedsiębiorstwa (jeśli nie wyłoni się jedna osoba zdolna do przejęcia 
odpowiedzialności za rozwój firmy), 

– konflikty między pracownikami z rodziny i pozostałymi wynikające z zasad 
podziału pracy i obowiązków, 

– konflikt między interesami przedsiębiorstwa a interesami rodziny skutkuje 
wewnętrznymi podziałami i konfliktami wśród pracowników, 

– nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów (najczęściej z korzyścią dla rodziny) 
prowadzi do dezorganizacji firmy. 

Funkcjonowanie na rynku w zmiennych warunkach, pokonywanie barier  
w realizacji celów dotyczy kaŜdego przedsiębiorstwa. RóŜnicą w funkcjonowaniu firm 
rodzinnych i nierodzinnych są konsekwencje dla członków rodziny w razie 
niepowodzeń przedsiębiorstwa. W firmach rodzinnych, dających utrzymanie członkom 
rodziny w kilku pokoleniach wykorzystuje się efekt synergii działań, starań i gotowości 
do poświęceń skutkujących większym zaangaŜowaniem i lojalnością wobec firmy11. 
Nie zawsze jednak udaje się wykorzystać takie zachowania optymalnie.  

Często najlepsze intencje twórców i spadkobierców takich przedsiębiorstw 
dąŜących do szybkiego rozwoju nie przynoszą oczekiwanych efektów, a nawet 
prowadzą do upadłości firmy. Stąd czerpanie z doświadczeń poprzednich pokoleń 
(właścicieli), umiejętne zarządzanie wiedzą jawną i ukrytą, jednoczesna sprawne 
organizowanie pracy i motywowanie pracowników związanych z rodziną oraz spoza 
niej, daje szanse na zbudowanie istotnej przewagi konkurencyjnej12. Przykład programu 
godzącego interesy firmy z interesami rodziny przedstawiono w tabeli 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 M. Drzewiecki, H. Wojtas: op.cit.. 
12 B. Bojewska: op.cit.,s. 45. 
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Tabela 5. Proponowany program likwidacji zagroŜeń na styku rodzina – firma w mikroprzedsiębiorstwach 

Program Efekty 
Ustalenie procedur dotyczących ścieŜek 
awansu. 
Ustalenie zakresu odpowiedzialności 
przypisanego kaŜdemu stanowisku. 
Skatalogować obowiązujące standardy dla 
członków rodziny (czasami mniejsze, 
czasami większe). 
Skatalogować obowiązujące standardy dla 
reszty pracowników. 
Przestrzegać opracowanych zasad stosując 
motywację pozytywną i negatywną. 
 
Oddzielać sprawy zawodowe  
od rodzinnych. 
Poszukiwać innowacji w kaŜdej sferze 
działalności firmy. 
Tworzyć „dobry klimat” społeczny dla 
sukcesorów. 

Poczucie moŜliwości rozwoju. 
 

Jasne i akceptowane zasady współpracy 
członków rodziny i pracowników spoza rodziny. 
Poczucie realizacji norm związanych z jakością 

pracy i odpowiedzialnością za jej efekty. 
 

Poczucie współodpowiedzialności za realizowane 
cele firmy i partycypowanie w jej sukcesie. 

Poczucie sprawiedliwości wśród pracowników  
i rodziny zgodnie z zasadą „jaka praca – taka 

płaca”. 
Zmniejszenie skutków konfliktów na styku 

interesy rodziny – interesy firmy. 
Podnoszenie konkurencyjności na  

rynku prowadzące do rozwoju firmy. 
Wytworzenie potrzeby przejęcia 

i rozwoju firmy przez kolejne pokolenia.                                

Źródło: opracowanie własne. 

Autorka opracowania w kolejnych badaniach skupi uwagę na poszukiwaniu 
„wskaźników rozwojowych” w realizowanych funkcjach zarządzania 
mikroprzedsiębiorstwem rodzinnym.  

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FAMILY AND ENTERPRISE 
COMMUNICATION IN FAMILY BUSINESS ACCORDING  

TO THE RESEARCH 

Summary  

The paper presents the research methodology of family impact on the family micro 
enterprises activities. Q. Fleming test have been adapted and expanded. 174 companies have been 
researched. There are 5 hypotheses stated and verified of χ2 test, and the V-Cramer factor  
in the research. The results were used to formulate recommendations. 
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ROZWAśANIA NAD KOMUNIKACJĄ 
MARKETINGOWĄ W MARKETINGU ZEWNĘTRZNYM 

I WEWNĘTRZNYM 

Streszczenie 
Kreując działania z zakresu komunikacji naleŜy poszukiwać miejsc, gdzie moŜna poprawić 

dotychczasowe rozwiązania bądź wprowadzić zupełnie coś nowego. W artykule przedstawiono 
kilka przykładów ze sfery komunikacji z klientami, które wymagają szczególnej uwagi  
lub korekty. Wskazano takŜe na pozytywne przykłady z obszaru komunikacji w sferze marek 
produktów rzeczowych. Podkreślono równieŜ rolę komunikacji wewnętrznej.  

Wstęp 

W działaniach mających na celu przestawianie cech odróŜniających jeden produkt 
od drugiego w coraz większym stopniu wykorzystywane są emocje. Jest to szczególnie 
waŜne w procesie oferowania usług, które w sensie materialnym nie istnieją. Dlatego  
w ich sprzedaŜy najwaŜniejszym elementem jest budowanie pozytywnych relacji 
pomiędzy nabywcą a konsumentem. Jak wiadomo, usługi wyróŜniają się pewnymi 
cechami, jak chociaŜby nierozłączność z osobą wykonawcy, róŜnorodność, 
nieprzechowywalność. W społeczeństwie, którego członkowie raczej nie przywiązują 
się do jednej marki, działania marketingowe w sferze usług powinny dąŜyć zarówno do 
wykorzystania tych cech, jak i do stworzenia brandingu emocjonalnego, co jest 
niemoŜliwe bez dobrej komunikacji. W niniejszym artykule przedstawiono krótką 
analizę determinant związanych ze skuteczną komunikacją wpływającą m.in.  
na stworzenie marki usługi oraz wynikającą stąd lojalność, a takŜe przykłady 
oryginalnej komunikacji firm produkujących dobra rzeczowe. Ujęto takŜe kilka uwag  
o komunikacji między menedŜerami/specjalistami w tej dziedzinie a pracownikami. 

Proces świadczenia usługi a komunikacja 
Jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na poziom lojalności jest 

obsługa klienta. Dlatego tak waŜne jest dobre zorganizowanie biura obsługi klienta, 
określanego czasem jako contact centers. Jego zadaniem jest odpowiednie 
kształtowanie poziomu obsługi, stąd teŜ na podstawie funkcjonowania określono 
podstawowe czynniki zniechęcające klientów. Okazuje się, Ŝe czynnikami najbardziej 
denerwującymi klientów są:2 

                                                 
1 Leonid Worobjow – prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie. 
2 Początek rewolucji w obsłudze klienta. http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=4/aid=m49d1f2d8ed3f8. 
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1. Długie oczekiwanie na rozmowę. Jak wiadomo rozmowa składa się często z kilku 
etapów, z których kaŜdy wymaga oczekiwania. Z punktu widzenia usługodawcy 
naleŜy więc przeanalizować te etapy i zdecydować się na wprowadzenie zmian,  
w celu skrócenia czasu oczekiwania do absolutnego minimum. Jednym z rozwiązań 
moŜe być automatyczne wprowadzenie, pozwalające na uzyskanie informacji  
o kliencie i jego identyfikację. Skraca to takŜe ilość transferów (poszukiwania 
odpowiedniego miejsca w systemie), kierując klienta od razu do właściwego 
pracownika. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zaoferowanie klientowi moŜliwości 
oddzwonienia. Daje to wybór pomiędzy długim oczekiwaniem, a moŜliwością 
przyjęcia połączenia z konsultantem, jak tylko będzie on dostępny. 

2. Interaktywna samoobsługa jest bardzo dobrym rozwiązaniem oraz alternatywą 
dla 24-godzinnej pomocy konsultantów. JednakŜe warunkiem zadowolenia 
klientów jest dobrze zaprojektowany system. Interaktywna obsługa oznacza rzadsze 
korzystanie z kontaktu z konsultantem, ale tylko wówczas, gdy system sprawnie 
odpowiada na zapytania klientów. Jeśli klienci są zmuszani do bezosobowych 
rozmów, a nie jest to ich wolny wybór, zadowolenie z automatycznej pomocy 
spada. Oznacza to, Ŝe w systemie zawsze musi być przewidziana opcja rozmowy  
z człowiekiem, który wyjaśni wszystkie wątpliwości.  

3. Przekazywanie połączeń. Wydaje się, Ŝe klienci nie denerwowaliby się 
przekazywaniem połączeń, gdyby mieli pewność, Ŝe uzyskają lepszą pomoc oraz, 
Ŝe nie będą zmuszeni do powtarzania informacji. Dobrym rozwiązaniem jest tu 
automatyczne wprowadzenie, które kieruje klienta bezpośrednio do kompetentnego 
pracownika. Pokazuje to, Ŝe firma szanuje czas swoich klientów. Informacje 
przekazane przez klienta powinny pokazywać się na komputerze konsultanta, 
zanim jeszcze odbierze on telefon. 
Korzystanie przez klienta po raz kolejny z usług tej samej firmy nie musi 

koniecznie oznaczać jego lojalności. Najczęściej jest wynikiem braku na rynku firmy 
oferującej lepszą obsługę, naleŜy więc spodziewać się, Ŝe w momencie pojawienia się 
takiej firmy klient odejdzie. Dlatego tak waŜne jest tworzenie więzi emocjonalnej  
z klientem. Najlepiej byłoby dać klientowi to, czego chce, zanim poprosi. Dlatego teŜ 
duŜą aprobatą wśród klientów cieszy się proaktywna komunikacja przez e-mail, sms, 
telefon, czy komunikatory internetowe. Taka komunikacja pozwala stworzyć bazę  
z profilami klientów i dzięki temu łatwiej jest przedstawiać klientowi idealnie 
dopasowaną do niego ofertę.  

Kolejnym problemem jest zorganizowanie jednego, stałego z jednej strony, ale  
i dynamicznego zespołu pracowników contact center. MoŜna to osiągnąć przez 
połączenie funkcji biurowych i konsultacyjnych. W dynamicznym zespole zarządzanie 
personelem odbywa się zgodnie z potrzebami klientów – zajmują się tym, co w danej 
chwili jest waŜne, dzięki czemu wydajność i efektywność contact center moŜe być 
wyŜsza. Wzrastać teŜ będzie zadowolenie klienta, który nie musi czekać, ani nie jest 
przekierowany.  

Konsumenci kupują produkty, które stanowią rozszerzenie ich osobowości. Genezy 
dokonywanych wyborów dopatrywać się moŜna w typie osobowości, przeŜyciach, 
pragnieniach konsumenta. ZłoŜone i pogłębione wywiady indywidualne doprowadziły 
do pewnego skategoryzowania typów osobowości. Pozwoliło to stwierdzić, Ŝe  
we współczesnym świecie coraz większa jest świadomość klienta, a niektóre jego 
wybory dotyczące stylu Ŝycia ściśle wiąŜą się ze społeczną odpowiedzialnością. 
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Przykładem moŜe być akcja społeczna dotycząca wycofywania jednorazowych torebek 
na zakupy i zastępowania ich płóciennymi torbami wielokrotnego uŜytku, sortowania 
śmieci, czy uŜywania Ŝarówek energooszczędnych. Wiele firm zaczyna sobie 
uświadamiać, Ŝe odpowiednie podejście do tych zagadnień ma ogromny wpływ na 
wizerunek marki. Coraz częściej, przy określaniu towaru uŜywa się określeń: 
organiczny, zdrowy, naturalny itp., i nie są to juŜ tylko puste hasła, one takŜe mają 
pewien element emocjonalny.  

Dzięki zastosowaniu przedstawionych dotąd rozwiązań kreowany jest tzw. user 
relationship management, czy długofalowy proces, oparty na dostarczanych przez 
uŜytkowników informacjach i tworzeniu rozbudowanych profili wiedzy. Coraz większy 
nacisk kładzie się na monitorowanie i analizę zachowań odbiorców w warstwie 
emocjonalnej, do czego wykorzystuje się analizę behawioralną (przypisanie pewnym 
zachowaniom uŜytkowników hipotez na temat przyczyn ich wystąpienia wraz  
z rangami ich prawdopodobieństwa) i analityczne metody eksploracji danych. Baza 
danych rozbudowywana jest nie tylko dzięki informacjom uzyskanym celowo, ale takŜe 
przez wnioskowanie3. Dzięki posiadaniu takiej bazy przed podmiotem działającym  
w sferze usług otwierają się całkiem nowe moŜliwości. Pojawia się wtedy szansa na 
maksymalizację wyników finansowych i umocnienie pozycji konkurencyjnej.  

Nietypowa komunikacja produktem 
W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest znaleźć nowe drogi dotarcia do 

świadomości klienta. Jednak dzięki połączeniu kilku tradycyjnych sposobów moŜna 
stworzyć coś nowego i skutecznie oddziaływać na ludzkie umysły. Przykładem takiego 
działania jest nowoczesne, urozmaicone i interesujące wzornictwo produktów 
posiadających nie tylko cechy funkcjonalne, ale i wykorzystujących estetykę.  

Tworzenie marki jest bardziej skuteczne przez wykreowanie czegoś 
„nieosiągalnego i nietypowego” (zawęŜenie targetu). Dobrym przykładem takiego 
działania jest aluminiowa butelka coca-coli, która była przez pewien czas dostępna  
w kilku najmodniejszych klubach w Polsce. Z jednej strony pod wpływem ultrafioletu 
na butelce widoczne były wzory, a z drugiej fakt, Ŝe była wypełniona do połowy 
pozwalał na tworzenie dowolnej kombinacji drinków. Tak dopasowana oferta od razu 
wzbudza zainteresowanie i trafia do grupy docelowej.  

Firmy oddziałują na zmysły i podświadomość klientów od zawsze, jednakŜe 
obecnie istnieje trend łączenia oddziaływania produktem na kilka zmysłów 
jednocześnie. Przykładowo, do koloru podporządkowuje się smak i zapach, np. linia 
farb do ścian firmy Beckers, która łączy kolory z potrawami (jak smakuje kolor 
czerwony?) i emocjami (nazwy kolekcji: love, secret, joy). Firma kosmetyczna Perfecta 
z kolei zaś stworzyła linię kosmetyków o nazwach: kisiel, sorbet, budyń, a ich 
opakowania nasycone są kolorami i zapachami, ściśle kojarzącymi się z deserami. 

W wielu krajach coraz większą popularnością i uznaniem specjalistów  
od komunikacji cieszą się formalne i nieformalne kanały kontaktów w formie tzw. word 
of mouth. W dobie rozwoju Internetu bardzo duŜy wpływ na sprzedaŜ produktu ma 
opinia o nim wyraŜana bezpośrednio między uŜytkownikami, ale teŜ np. na forach 
internetowych. Niekwestionowanym liderem w tej działalności jest Coca-Cola. Jej 
główny rywal Pepsi jest dopiero na 4 pozycji w stworzonym rankingu marek 

                                                 
3 L. Worobjow: MenedŜment przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 165. 
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szeptanych. Z pewnością wpływ na pozycję w tym rankingu ma otoczka emocjonalna 
wokół produktu, a nie jego rzeczywiste walory. Coca-Cola tworzy programy 
docierające do milionów gospodarstw domowych, sponsoruje koncerty, zawody, 
igrzyska, imprezy masowe. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe szepcze się o markach, które czynnie 
uczestniczą w Ŝyciu społecznym, z którymi spotykamy się na co dzień, które są 
masowe. Ludzie lubią rozmawiać o tym, co robią na co dzień, dlatego oczywiste jest, Ŝe 
szanse w marketingu szeptanym mają produkty, bez których klienci nie mogą się 
obejść.   

Wielką skutecznością cieszy się masowe docieranie do klienta za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty. W tym celu firmy wykorzystują pierwotny instynkt konsumencki – 
dostać coś za darmo − i przesyłają klientom paczki z zestawem starannie dobranych 
gadŜetów. Mają one być potrzebne, budzić zainteresowanie, czy teŜ takie, o których 
zakupie myślimy. Najlepszym dniem, w którym człowiek jest w stanie poświęcić więcej 
czasu i uwagi na przeglądanie gadŜetów, jest sobota. I właśnie w jedną z sobót do 
domów klientów trafiły paczki z gadŜetami od Sony Ericsson, Penguin, Virgin Atlantic 
i innych, które miały zaintrygować i ucieszyć odbiorców. Jest to pomysł warty 
zauwaŜenia i wykorzystania przez polskie firmy.  

Zakłada się, Ŝe chętni do otrzymania kolejnej paczki powinni rejestrować się na 
stronie internetowej firmy. W dobie wymagających konsumentów niezwykle istotne jest 
zbieranie informacji o nich: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, upodobania, hobby, 
sposoby spędzania wolnego czasu. Nawet jeśli takie dane są na rynku, to jednak są to 
zazwyczaj informacje uogólnione, odnoszące się do grupy uŜytkowników, a nie do 
pojedynczego konsumenta. Dlatego nabiera znaczenia marketing precyzyjny. Pamiętać 
naleŜy, Ŝe proces poznawania konsumenta powinien przebiegać poza nim, co oznacza, 
Ŝe wszelkie działania „wprost” skazane są na niepowodzenie. NaleŜy słuchać, 
angaŜować, wchodzić w interakcję, ale bez zbytniego naduŜywania cierpliwości 
klientów. Warto dodać, Ŝe koszt takiej akcji przerzucony jest na marki, których gadŜety 
są rozdawane.  

Komunikacja wewn ętrzna  
Warto zauwaŜyć, Ŝe obecne czasy zupełnie zmieniły sposób postrzegania 

specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej w firmie. Do niedawna ich rola sprowadzała 
się głównie do propagandowych haseł, produkcji gadŜetów firmowych, czy 
organizowania wyjazdów integracyjnych. Jednak wydaje się, Ŝe w czasie kryzysu rola 
takiego specjalisty wraca do swojego pierwotnego kształtu. Kryzys oznacza dla firm 
decyzje o cięciach budŜetowych oraz personalnych, zmniejszaniu produkcji. Jak 
uzasadnić niepopularne, a niezbędne decyzje zarządu, kiedy do tej pory przekazywało 
się jedynie informacje o sukcesach firmy? Decyzje takie muszą być wiarygodne  
i powinny być prezentowane według schematu: „podjęta decyzja – jej przyczyny – co 
oznacza ona dla firmy i pracowników – kiedy będą podane dalsze szczegóły”4. 

Proces przygotowywania personelu na trudne decyzje powinien zacząć się  
z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem. NaleŜy informować pracowników  
o faktycznej sytuacji firmy, wyzwaniach rynkowych, będącym bodźcem do zmian, 
wynikach firmy. Przekazując niepopularne decyzje naleŜy postarać się, aby kaŜdy 
pracownik zrozumiał, Ŝe zachodzące zmiany są niezbędne i mimo braku zadowolenia, 

                                                 
4 J. Penc: Decyzje menedŜerskie – o sztuce zarządzania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 57. 
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aby je zaakceptował. Zadbać naleŜy takŜe o szybkość przekazywania złych wiadomości. 
Nie moŜna dopuścić do plotek, o co łatwo jest w czasach powszechnego dostępu  
do Internetu. Dlatego firma powinna zadbać o dobrą formę kontaktu z pracownikiem  
i szybko reagować na wszelkie pytania.  

W sytuacji powaŜnych zmian pracownicy zawsze obawiają się o swoje stanowiska, 
poniewaŜ terminy: reorganizacja, optymalizacja i cięcie kosztów uŜywane są do 
zakamuflowania nazwy „zwolnienia”. Dlatego waŜne jest, aby kaŜdy większy projekt 
organizacyjny powinien być uzupełniony o dobry plan komunikacyjny. Złe dla 
pracowników czasy są świetnym czasem dla specjalistów ds. komunikacji, gdyŜ kaŜda 
firma woli zatrudnić eksperta, który pomoŜe wprowadzić w Ŝycie plany organizacyjne. 
Musi on pamiętać, Ŝe emocje towarzyszą nie tylko komunikacji zewnętrznej, ale takŜe 
temu, co dzieje się wewnątrz firmy.  

Wnioski  
Komunikacja to proces przekazywania takich informacji do otoczenia, które 

zwiększą wiedzę i zaufanie do firmy/oferty. Obok typowych działań marketingowych, 
szeroko opisanych w literaturze, moŜna zauwaŜyć pewne drobne wydawałoby się 
elementy, które determinują zadowolenie klientów z komunikacji, czy teŜ pozwalają 
inaczej spojrzeć na ofertę.  

Do problemów z komunikacją w sferze usług naleŜy zaliczyć zbytnie czasami 
zautomatyzowanie kontaktów, które z punktu widzenia firmy przynosi wprawdzie 
korzyści, ale częstokroć zniechęca do dalszych kontaktów. Podmioty wytwarzające 
dobra rzeczowe winny zainteresować się łączeniem bodźców i komunikowaniem 
estetyką. Mogłyby takŜe silniej zachęcać do kontaktów z firmą przez darmowe 
przesyłki z próbkami czy gadŜetami, co spowodowałoby respons ze strony odbiorców  
i wspomogłoby budowanie bazy danych o klientach.  

MoŜna takŜe zauwaŜyć, iŜ obecnie rośnie rola osób zajmujących się komunikacją. 
W ich obowiązkach jest zarówno tworzenie komunikacji z otoczeniem, jak równieŜ 
komunikowanie się z pracownikami. Tu takŜe potrzebne jest profesjonalne podejście  
i moŜna wykorzystać czynnik emocji. 

DELIBERATIONS ON MARKETING COMMUNICATION  
IN EXTERNAL AND INTERNAL MARKETING 

Summary 

When one creates activities of communication, one should remember that it is a necessary  
to look for such places, which demand improvements or application of something new. In the 
paper some of examples of communication determinants with clients which have to be under 
special attention or adjusted are discussed. Good solutions from brands communication  
are underlined as well, and a role of internal communication is additionally commented. 
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Streszczenie 
W artykule skupiono się na problematyce komunikacji wewnętrznej jako elementu 

zintegrowanej komunikacji marketingowej. Komunikację wewnątrz organizacji przyjęto jako 
kluczowy składnik sprawnego systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Takie 
podejście pozwoliło wysunąć istotny wniosek: przed przystąpieniem do budowy strategii 
komunikacji na zewnątrz organizacji naleŜy stworzyć właściwy system komunikacji 
wewnętrznej.  

Wprowadzenie 
We współczesnym przedsiębiorstwie istotnym elementem powodzenia realizacji 

działań rynkowych jest współuczestnictwo całej kadry pracowniczej  
w urzeczywistnianiu koncepcji marketingowej. Osiągnięcie takiego stanu jest moŜliwe 
dzięki sprawnemu funkcjonowaniu komunikacji wewnątrz organizacji i potraktowaniu 
pracowników jako twórców wartości firmy na zewnątrz. Koncepcja komunikacji 
wewnętrznej rozwinęła się na gruncie marketingu relacji i zakłada adaptację 
działalności komunikacyjnej zwyczajowo nakierowanej na zewnątrz przedsiębiorstwa, 
w przeciwnym kierunku czyli do jej wnętrza. Oznacza to potraktowanie osób 
pracujących wewnątrz organizacji jako wewnętrznych klientów i dostawców informacji, 
usług bądź produktów. Problematyka artykułu podejmuje analizę komunikacji 
wewnętrznej jako integratora działań komunikacyjnych w organizacji oraz wskazuje 
rolę, jaką odgrywa ona w budowaniu sprawnego systemu zintegrowanej komunikacji 
marketingowej.  

Miejsce komunikacji wewn ętrznej w strukturze systemu 
zintegrowanej komunikacji marketingowej 

System zintegrowanej komunikacji marketingowej składa się z osób, urządzeń  
i procedur, które wykorzystują wszystkie formy komunikowania się wewnątrz oraz na 
zewnątrz organizacji w celu osiągnięcia zakładanych celów strategicznych  
i odpowiadających strategii pozycjonowania. Podmioty tworzące ten system to ludzie, 
którzy odczuwają potrzebę interakcji i komunikowania się z innymi. System ten 
powinien w zaplanowany i spójny sposób zapewniać, z jednej strony, 
rozpowszechnianie informacji, z drugiej zaś pozyskiwanie informacji zwrotnej 
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(sprzęŜenie zwrotne) w celu oceny skuteczności działań oraz lepszego dopasowywania 
ich do wymogów rynków docelowych. Składowe systemu powinny wzajemnie się 
przenikać i być skoordynowane w taki sposób, aby stanowiły jedną całość.  

Wykorzystywanie koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej przynosi 
efekt synergii – kiedy wszystkie wysyłane komunikaty dotyczące produktów lub firmy 
są strategicznie skoordynowane, osiągnięty rezultat jest większy niŜ w przypadku 
stosowania poszczególnych narzędzi niezaleŜnie od siebie. W strukturze systemu 
zintegrowanej komunikacji marketingowej znajdują się dwie płaszczyzny działalności 
komunikacyjnej: komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja zewnętrzna. Obydwa 
obszary powinny pozostawać ze sobą w ścisłych zaleŜnościach, a wyeliminowanie 
któregoś z nich albo niesprawność powoduje zakłócenia w całym systemie.  

Komunikacja zewnętrzna skierowana jest do klientów firmy i innych uczestników 
rynku, natomiast komunikacja wewnętrzna jest to proces przekazywania informacji 
odbywający się wewnątrz instytucji pomiędzy jej wszystkimi członkami. NiezaleŜnie 
od typu organizacji, jest ona podstawą integracji poszczególnych elementów firmy. Jak 
dowodzą audyty komunikacyjne, dobrze poinformowani pracownicy pracują duŜo 
wydajniej – według niektórych źródeł nawet o 30%. Dlatego menedŜer stając przed 
problemem opracowania skutecznej komunikacji z rynkiem, powinien rozwaŜać nie 
tylko sytuację firmy na rynku, ale przede wszystkim zajrzeć do wnętrza organizacji2.  

Uznanie pracowników jako klientów wewnętrznych firmy wymaga od pracodawcy 
prowadzenia badań dotyczących potrzeb i oczekiwań pracowników. Na podstawie 
wewnętrznych badań marketingowych kierownictwo firmy określa m.in. sprawność 
przepływu informacji między działami i jakość realizowanych usług wewnętrznych oraz 
precyzuje cele planowanych przedsięwzięć.  

Cele komunikacji wewn ętrznej  
Celem komunikacji wewnętrznej jest nie tylko informowanie pracowników o tym, 

co się dzieje w firmie. Nie mniej waŜne są równieŜ motywacja i edukacja pracowników. 
Edukacja pracowników ma duŜy udział w tworzeniu obrazu firmy na zewnątrz. KaŜdy 
pracownik po wyjściu z firmy staje się na małą skalę jej rzecznikiem. Wśród ludzi,  
z którymi się spotyka, znajomych, przyjaciół buduje jej wizerunek. To, jak się 
zachowuje i co mówi, staje się elementem komunikacji zewnętrznej. Zatem, czym 
więcej zainwestuje się w komunikację wewnętrzną, tym więcej korzyści przyniesie ona 
na zewnątrz. Edukacja potrzebna jest pracownikom do wyjaśnienia, z jakiego powodu 
nie wolno występować im w imieniu firmy i np. kontaktować się z mediami w sytuacji 
kryzysowej. Bardzo waŜnym jest wytłumaczenie pracownikom, Ŝe lepiej dla firmy 
zwłaszcza w kryzysie jest mówienie jednym głosem ze źródła wiarygodnej, 
zweryfikowanej informacji, niŜ sumą głosów poszczególnych pracowników. 

Edukacja spełnia istotną rolę przy wszelkich zmianach w firmie. Poprzez 
komunikację wewnętrzną naleŜy z jednej strony powiedzieć pracownikowi, co się 
będzie działo, z drugiej zaś wytłumaczyć, z jakiego powodu nastąpią zmiany i jaki jest 
ich cel. Do tego wszystkiego powinno się zmotywować pracownika do poparcia zmian  
i własnego w nim udziału. Im lepiej te wszystkie funkcje komunikacji wewnętrznej 
zostaną spełnione, tym szybciej moŜna przeprowadzić zmiany i tym lepszy dadzą one 
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efekt. Przy wszystkich zmianach pracownikowi potrzebna jest nowa wiedza, nowe 
umiejętności, nowe reguły zachowań i na ogół nowa ideologia.  

RozwaŜając komunikację wewnętrzną jako część systemu zintegrowanej 
komunikacji marketingowej bardziej zasadna wydaje się konstatacja celów 
zaproponowana przez J. Trębeckiego. NaleŜą do nich: motywowanie, integrowanie oraz 
aktywowanie3. 

Komunikacja wewnętrzna staje się waŜnym elementem zintegrowanej komunikacji 
marketingowej pod kątem integracji pracowników i zespołów wokół realizacji 
załoŜonych celów. Integracja oznacza takŜe nawiązanie silnych relacji pomiędzy 
podmiotem a pracownikami, co ma owocować wysokim poziomem lojalności  
i przywiązania do miejsca pracy. Uzyskanie tego, co T. Goban-Klas określa jako 
lojalność pracowniczą jest moŜliwe wyłącznie wtedy, kiedy zostaną spełnione 
następujące warunki4: 

a) członkowie organizacji otrzymują pełną informacje o sytuacji w firmie  
i planach jej kierownictwa, 

b) działania zarządu są zgodne z wiadomościami przekazywanymi pracownikom, 
c) zawarte porozumienia i deklaracje kierownictwa wobec pracowników  

są spełniane w zapowiedzianych terminach. 
Lojalność pracownicza ugruntowana przekonaniem, Ŝe kierownictwo jest wobec 

nich lojalne pozwala na przetrwanie trudnych zmian (prywatyzacja, restrukturyzacja) 
lub sytuacji kryzysowych bez niepokojów wewnątrz organizacji. To, czy działanie 
będzie miało negatywny wpływ na rozwój sytuacji jest uzaleŜnione od tego, czy 
pracownicy wiedzą wystarczająco duŜo, by zrozumieć komunikaty kierownictwa na 
temat nowej sytuacji. Im wyŜszy jest poziom wiedzy pracowników o firmie, tym łatwiej 
wyrabiają sobie własne zdanie o sposobie jej funkcjonowania i są skłonni do 
przyjmowania aktywnej postawy. W tej sytuacji duŜe znaczenie ma wiarygodność 
zarządu organizacji i jego wizerunek we wnętrzu firmy. 

Efektywny system komunikacji wewnętrznej warunkuje skuteczność relacji 
organizacji z jej klientami i innymi uczestnikami rynku. A. Olsztyńska jest zdania, Ŝe 
„…Ŝadna firma nie powinna tworzyć komunikacji zewnętrznej zanim nie zorganizuje 
systemu komunikacji wewnętrznej. Wymaga jednak pełnego wsparcia ze strony 
najwyŜszego kierownictwa organizacji. Oznacza to, Ŝe kierownictwo musi uznać 
zdobycie względów swoich własnych pracowników za klucz do gospodarczych 
sukcesów w dłuŜszej perspektywie. Komunikacja zewnętrzna przebiega najlepiej wtedy, 
gdy kaŜdy pracownik sam jest rzecznikiem swojej firmy”5. 

Podejście narzędziowe do budowania systemu komunikacji powoduje najczęściej 
zakłócenia w odbiorze komunikatów przez otoczenie oraz dysonans między 
przekazywaną treścią komunikatów a sposobem ich realizacji w odniesieniu do 
oczekiwań klienta. Wynika to najczęściej ze słabej znajomości potrzeb klientów, ale 
takŜe z błędnego podejścia, które charakteryzuje się uznaniem systemu komunikacji 
jako niezaleŜnego układu. W rzeczywistości skuteczność komunikacji zewnętrznej  
z klientem uzaleŜniona jest przede wszystkim od jakości samej organizacji rozumianej 
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jako układ zaleŜnych od siebie systemów, którego elementem jest komunikacja 
wewnętrzna. Dysfunkcja ze strony komunikacji wewnątrz organizacji powoduje 
obniŜenie efektywności całego systemu komunikacji marketingowej. W praktyce moŜe 
dochodzić do sytuacji: „jeŜeli dział sprzedaŜy odpowiednio wcześniej przekaŜe 
informacje o przygotowanej promocji cenowej pozostałym działom, to one będą  
w stanie zaplanować działania wspierające tą akcję poprzez zaprojektowanie plakatów, 
billboardów, gazetki promocyjne czy teŜ dotarcie do dziennikarzy z informacją  
o promocjach cenowych. JeŜeli jednak przegapi ten moment to klienci o promocji 
dowiedzą się dopiero przy kasie. Podobnie jeŜeli firma w celu autopromocji sponsoruje 
publikację, a potem zapomina o wsparciu tej inicjatywy informacją dla prasy i reklamą 
w punktach sprzedaŜy to o jej inicjatywie dowie się jedynie czytelnik ksiąŜki” 6. 

Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji zapewnia poprawę zdolności 
reagowania na potrzeby innych (pracowników), większe poczucie odpowiedzialności  
w realizacji wspólnych celów zarysowanych w wizji, misji i strategii firmy. Dlatego tak 
istotne jest dotarcie z przekazem zawartych treści wizji, misji i strategii firmy do 
pracowników wszystkich szczebli organizacji. Komunikacja tworzy unikatową kulturę 
firmy, motywuje do pracy i buduje morale. W ten sposób wyłania się integracyjna 
funkcja całego systemu komunikacji marketingowej, której celem jest zbudowanie 
spójnego wizerunku organizacji w oczach jej pracowników oraz audytorium 
zewnętrznego.   

Korzy ści sprawnego systemu komunikacji wewn ętrznej  
Wprowadzenie do procesu integracji komunikacji marketingowej sprawnego 

systemu zarządzania obiegiem informacji wewnątrz organizacji moŜe przynieść wiele 
korzyści: 

a) wewnętrznych: 
– większą efektywność pracy, 
– lepsze porozumienie między jednostkami, które sobie nie podlegają,  

a powinny współpracować, 
– lepsze zaangaŜowanie pracowników w wykonywanie zadań, a nie tylko 

poleceń, 
– sprawniejszy proces wprowadzania zmian, dzięki świadomości ich istoty  

i znaczenia. 
b)  zewnętrznych: 

– większą wiarygodność firmy w oczach klientów, inwestorów, kooperantów, 
mediów i obserwatorów rynku, 

– większą skuteczność działań wizerunkowych, 
– utrzymanie skuteczności działań wizerunkowych przy mniejszych 

wydatkach reklamowych, 
– większą samodzielność pracowników w myśleniu i mówieniu o firmie, 
– mniejsze ryzyko powstania sytuacji kryzysowej, np. afery wokół 

działalności firmy (afera moŜe powstać nawet wokół działań legalnych  
i dopuszczalnych, wyłącznie dlatego, Ŝe były one utrzymywane przez firmę 
w tajemnicy). 
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Z perspektywy zaprezentowanych korzyści kształtuje się pogląd, Ŝe dzięki 
sprawnemu systemowi komunikacji wewnętrznej moŜliwe jest przestrzeganie przez 
pracowników wszystkich tych załoŜeń, norm i wartości, które zostaną przez 
przedsiębiorstwo sformułowane, a które tworzyć będą kulturę organizacji. W aspekcie 
procesu ZKM, komunikacja wewnątrz organizacji pełni rolę integratora działań 
komunikacyjnych na wielu płaszczyznach całej organizacji zarówno od strony 
narzędziowej, jak funkcjonalnej. Komunikacja wewnątrz organizacji powinna być 
fundamentem wszystkich innych działań komunikacyjnych organizacji. Zarządzanie 
obiegiem informacji wewnątrz organizacji powinno być podstawą budowania 
informacji dla zewnętrznej komunikacji organizacji, co czyni z niej jedną z funkcji 
niezbędnych do zarządzania całym przedsiębiorstwem.  

W komunikacji wewnętrznej, podobnie jak w kontaktach poza organizacją waŜne 
jest dostosowanie kanałów dotarcia oraz samej treści i formy komunikatu do typu oraz 
percepcji odbiorców. Inną wiedzą powinien dysponować najwyŜszy szczebel 
organizacji, inną pracownicy średniego i niŜszego szczebla. NaleŜy podkreślić, Ŝe  
w komunikacji wewnętrznej wykorzystuje się duŜo więcej informacji szczegółowych, 
odbiorca wewnętrzny powinien o tym, co się dzieje w firmie, dowiadywać  
z komunikacji korporacyjnej, a nie z zewnątrz.  

Przygotowując komunikat dla pracowników naleŜy pamiętać, Ŝe odbiorców 
najbardziej zainteresuje to, co ich bezpośrednio dotyczy. Zawartość komunikatów 
wykorzystywanych w komunikacji wewnętrznej moŜe obejmować takie zagadnienia 
jak7: wiadomości, informacje, polityka organizacji, rekrutacja, rozwój pracowników, 
warunki pracy, sukcesy organizacji, obwieszczenia. Do podstawowych zasad 
komunikacji wewnętrznej naleŜą:  

a) mówić zawsze prawdę,  
b) pracownik musi dowiedzieć się wcześniej niŜ prasa,  
c) mówić zawsze prosto i zrozumiale,  
d) nie nastawiać jednej grupy pracowników przeciw drugiej,  
e) starać się o komunikację dwustronną,  
f) pamiętać o kontynuacji,  
g) im lepsza znajomość firmy, tym lepsza komunikacja,  
h) proste narzędzia działają równie skutecznie, co skomplikowane,  
i) efekty nigdy nie są natychmiastowe, potrzeba czasu,  
j) brak lub wady komunikacji wewnętrznej, są jedną z najwaŜniejszych przyczyn 

kryzysów.  
Jedną z najbardziej przydatnych metod wykorzystywanych w ramach komunikacji 

wewnętrznej pod kątem procesów integracyjnych jest briefing zespołowy. Jest to 
metoda pracy zespołowej włączająca pracowników wszystkich poziomów 
organizacyjnych do pracy nad danym projektem. Stosowany jest w przypadku 
omawiania, wdraŜania istotnych zmian w obszarach strategicznych firmy takich, jak: 
nowe produkty, jakość obsługi klienta, badania rynku, wprowadzenie systemu 
informatycznego, komunikacja zewnętrzna z rynkiem itd.  

RozwaŜając komunikację wewnętrzną z punktu widzenia organizacji i kosztów jest 
to inwestycja opłacalna. Trudno nie zgodzić się z opinią T. Goban-Klas, Ŝe brak 
lojalności pracowniczej i brak ich zaangaŜowania w pracę kosztuje firmę o wiele więcej 
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niŜ utrzymanie sprawnej komunikacji wewnętrznej8. Umiejscowienie osoby lub zespołu 
odpowiedzialnego za komunikację wewnętrzną w strukturze organizacji nie musi 
oznaczać zwiększonych kosztów przedsiębiorstwa. Jeśli firma posiada komórkę lub 
współpracuje z agencją, która obsługuje ją w obszarze komunikacji na zewnątrz,  
to poszerzenie tej działalności o zadania związane z komunikowaniem w jej wnętrzu, 
nie powinno pociągać znacznych kosztów i zmian organizacyjnych.  

Organizacje odnoszące sukces na rynku zdają sobie sprawę, Ŝe warto inwestować  
w komunikację wewnętrzną z kilku powodów9:  
1. Efektywna praca personelu  − przekonanie pracowników o waŜności i znaczeniu 

ich pracy dla organizacji oraz moŜliwościach jej usprawnienia prowadzi do 
zwiększenia wydajności ich pracy. 

2. Lepsze zarządzanie − właściwe zarządzanie komunikacją oznacza, Ŝe pracownicy 
otrzymują optymalną ilość informacji, co zmniejsza ryzyko zignorowania waŜnych 
komunikatów.  

3. SprzęŜenie zwrotne − pracownicy pierwszego kontaktu z klientem są źródłem 
wielu informacji, które słuŜą jako doskonały materiał badawczy. 

4. Motywacja − właściwie zarządzany system komunikacji wewnętrznej wpływa 
pozytywnie na morale personelu i podbudowuje jego motywację. 

5. Praca zespołowa − komunikacja wewnętrzna sprzyja integracji zespołów 
pracujących nad realizacją wspólnego celu.  

6. Przygotowanie na wypadek kryzysu − dobrze przygotowany i poinformowany 
personel będzie wiedział, jak się zachować w sytuacji kryzysowej.  

7. Dobre stosunki z publicznością − personel pełni funkcję części audytorium 
przedsiębiorstwa. 
Działanie według zasady, Ŝe wszystko to, co jest komunikowane na zewnątrz musi 

być komunikowane takŜe wewnątrz organizacji, oznacza często powielanie wewnątrz 
informacji zewnętrznej. Tyle tylko, Ŝe ta sama informacja powinna być najpierw 
zakomunikowana pracownikom, a dopiero potem trafić do zewnętrznego audytorium. 
Osoby odpowiedzialne za komunikację zewnętrzną muszą pamiętać, Ŝe będzie miała 
ona swój oddźwięk wewnątrz organizacji. Analizując i identyfikując wzajemne wpływy 
obydwu płaszczyzn, konieczne jest współdziałanie i integracja komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji wewnętrznej zaleŜą  
w duŜym stopniu od rozmiaru firmy i jej moŜliwości finansowych. Ich dobór  
w komunikacji korporacyjnej musi być w pełni świadomy i przemyślany. Niezwykle 
waŜne dla uzyskania najlepszej skuteczności komunikatów jest nie tylko opracowanie 
ich na odpowiednim poziomie merytorycznym i formalnym, ale przekazanie ich  
w odpowiednim czasie, przy wykorzystaniu narzędzi w odpowiedniej kolejności. 
Narzędzia komunikacyjne powinny pasować do charakteru organizacji i jej kultury. 
Niewłaściwy dobór zestawu moŜe sprawić, Ŝe wiadomość będzie niewiarygodna lub 
zostanie zignorowana.  

Styl komunikowania tego samego przekazu dla wszystkich grup odbiorców  
w przedsiębiorstwie prowadzi do szybkiego osłabienia znaczenia komunikacji 
wewnętrznej, rozczarowania, kryzysu przywództwa, rosnącego cynizmu i obojętności  
u pracowników, którzy nie widzą w kierowanym przekazie Ŝadnych elementów 

                                                 
8 T. Goban-Klas: op.cit., s. 160. 
9 A. Szymańska: op.cit., s. 269-270. 
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wyjątkowych. Wobec dynamicznych zmian na rynku menedŜerowie nie mogą jednym 
komunikatem zaspokoić wszystkich potrzeb komunikacyjnych pracowników. Dzieje się 
tak dlatego, Ŝe na zmiany społeczne, m.in. rosnącą indywidualizację pracy, istnienie 
róŜnych systemów wartości, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, nakładają się zmiany 
w samym miejscu pracy, czyli wzrost kompleksowości firm i zmiana kontraktu 
społecznego pracownik-pracodawca.  

Zmiany w systemie komunikacji wewnętrznej naleŜy dostosować do dynamiki 
rynku, na którym coraz lepiej wykwalifikowany pracownik jest rzeczywistym odbiorcą, 
a takŜe moŜe stać się osobą zaangaŜowaną i współdecydującą o sukcesie 
przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie 
Zaniedbywanie komunikacji wewnętrznej moŜe doprowadzić do powaŜnych 

kłopotów w organizacji. Szczególnie naraŜone są na to firmy, w których następują 
zmiany lub przekształcenia. Dotyczyć one mogą zarówno zmian generalnych takich jak 
zmiana właściciela lub reorganizacja całej firmy, jak teŜ zmian wewnętrznych czy 
wprowadzenia nowego produktu bądź kampanii marketingowej. KaŜde zmiany budzą 
naturalny opór i jest on tym większy, im mniej jasne i umotywowane są te zmiany. Rolą 
komunikacji wewnętrznej jest w takim przypadku nie tylko informowanie, ale teŜ 
budowanie nowego systemu wartości i tworzenie ideologii zmian. Trzeba pamiętać, Ŝe 
komunikacja wewnętrzna nie kończy się w momencie samego zastosowania zmian, lecz 
powinna być kontynuowana, Ŝeby opanować wstrząs po zmianie i pomóc pracownikom 
znaleźć się w nowej sytuacji.     

Polskie przedsiębiorstwa poddawane są nieustannym przeobraŜeniom, które 
następują pod wpływem zmian systemu rynkowego, dostosowania do rynku 
europejskiego czy obecnie skutków kryzysu gospodarczego. Wyeliminowanie lub 
zminimalizowanie sytuacji kryzysowych w organizacji będzie moŜliwe wtedy, kiedy 
pracownicy zostaną zaopatrzeni w system dający im pełną informację. Niedocenianie 
komunikacji wewnętrznej jako narzędzia zarządzania uniemoŜliwia dobre 
funkcjonowanie firmy. Komunikacja wewnątrz organizacji powinna stanowić 
fundament dla innych działań komunikacyjnych organizacji i być pierwszym krokiem  
w budowaniu sprawnego systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej.  

INTERNAL COMMUNICATION AS AN ELEMENT  

OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

Summary 

The paper is focused on the internal communication as an element of integrated marketing 
communications. Internal communication is considered as an essential part of an efficient 
integrated marketing communications system. From this we can conclude, that before starting  
to build external communications system is necessary to establish appropriate internal 
communications system.   
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PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH 

Streszczenie 
W artykule zwrócono uwagę na sposoby komunikacji interaktywnej małych przedsiębiorstw, 

zwłaszcza z klientami. Jest ona prowadzona najczęściej w sposób bezpośredni, osobisty. 
PoŜądane jest komunikowanie się za pomocą nowych mediów, w tym Internetu. 

Wstęp 
W małych przedsiębiorstwach handlowych charakterystyczny jest bliski kontakt 

personelu z klientem. W handlu detalicznym determinuje go tradycyjna lub 
preselekcyjna metoda obsługi. Z tego powodu szczególne znaczenie ma komunikacja 
bezpośrednia i osobista, o charakterze interaktywnym. W warunkach rozwoju nowych 
mediów oraz silnej konkurencji, niezbędna jest moŜliwość szerszego zakresu 
dwukierunkowej wymiany informacji między przedsiębiorstwem a klientem. Stanowić 
to moŜe istotny wyróŜnik i zarazem element przewagi konkurencyjnej małych 
przedsiębiorstw handlowych2. 

Komunikacja interpersonalna 
W działalności marketingowej komunikacja interpersonalna ma charakter 

pierwotny i podstawowy. Model komunikacji określa bezpośrednia relacja „jeden-do-
jeden” występująca między sprzedawcą a nabywcą. Istota komunikowania się w tym 
modelu jest procesem łączności, wzajemnego informowania i porozumiewania się. 
Naturalną potrzebą jest uzyskiwanie informacji zwrotnej, która wyraŜa zrozumienie, 
akceptację, uznanie lub negację przekazywanych treści3.  

Komunikacja ta w małych przedsiębiorstwach handlu detalicznego ma miejsce 
podczas spotkania głównie sprzedawcy z klientem, jednak w proces interakcji mogą 
wchodzić takŜe inne osoby stanowiące personel sklepowy. Sytuacje takie są 
charakterystyczne przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw detalicznych, które 
stosują tradycyjną metodę obsługi klienta, polegającą na pełnym uczestnictwie 
sprzedawcy w procesie zakupu. Ponadto występują w przedsiębiorstwach stosujących 
metodę preselekcyjną, w której uczestnictwo sprzedawcy w procesie zakupu jest 
warunkowe. W tym wypadku, to klient sam wyznacza moment włączenia się osoby 
obsługującej w kontakt z nim i zakres współpracy. Spotkanie usługowe ma zawsze 

                                                 
1 GraŜyna Złotkowska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 
2 Od 2005 roku małe przedsiębiorstwa handlowe to: 
− przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające mniej niŜ 10 pracujących, o obrotach do 2 mln EUR, 
− przedsiębiorstwa małe, zatrudniające mniej niŜ 50 pracujących, o obrotach do 10 mln EUR. 
3 J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 33. 
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charakter interakcyjny, co oznacza, Ŝe równieŜ klient staje uczestnikiem świadczenia 
usług handlowych i ma wpływ na ich jakość.  

Przekazywane informacje dotyczą, ogólnie mówiąc, zagadnień związanych  
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z jednej strony oraz z potrzebami, oczekiwaniami 
i problemami nabywcy z drugiej. Niewątpliwie treść informacji ma zasadnicze 
znaczenie w procesie komunikacji, jednak sposób jej przekazywania odgrywa takŜe 
istotną rolę. W przypadku, gdy nie zadowala on odbiorcy, moŜe dojść do sytuacji 
przekształcenia dialogu w monolog, co wiąŜe się z komunikacją jednostronną. 
Występuje ona równieŜ wtedy, gdy klient nie wykazuje chęci do rozmowy z osobą 
obsługującą. Są to sytuacje, które w handlu nie są poŜądane. Zatem w przedsiębiorstwie 
handlowym naleŜy dokonywać rekrutacji i selekcji sprzedawców w aspekcie ich 
umiejętności komunikacyjnych. Często są to umiejętności wyuczone, ale nie ulega 
wątpliwości, Ŝe w tym zakresie trzeba mieć takŜe predyspozycje.  

W komunikacji bezpośredniej, osobistej między sprzedającym a kupującym, istotna 
jest wymiana werbalnych i niewerbalnych sygnałów w celu lepszego poziomu 
współdziałania4. Dobra komunikacja oznacza zarówno sposób mówienia, jak  
i słuchania, który umoŜliwia wzajemne rozumienie się. Nadawca komunikatu,  
a zwłaszcza sprzedawca, powinien cechować się wiarygodnością, poniewaŜ wyŜsza 
wiarygodność powoduje gotowość odbiorcy do aprobaty tego, co mówi. Źródłem 
wiarygodności sprzedawcy są: kompetencje i obiektywność. WaŜną cechą jest 
atrakcyjność5, która powoduje, Ŝe ludzie obdarzani są większą wiarygodnością6. Poza 
tym, podobieństwo sprzedawcy do klienta ma istotny wpływ na równowagę relacji 
między nimi7. 

Słuchanie rozmówcy jest sztuką, która wymaga: cierpliwości, obiektywizmu, 
otwartości oraz tworzenia atmosfery aprobaty i zrozumienia. Wśród podstawowych 
grup komunikatów niewerbalnych, istotnych w komunikacji sprzedawcy z klientem, 
moŜna wymienić: dystans, postawę, gesty, mimikę, ton głosu, dźwięki 
paraligwistyczne. Szczegółowe komunikaty w zakresie wymienionych grup są trudne 
do interpretacji w praktyce i wymagają zawsze uwzględnienia kontekstu sytuacji. 
Odbiór sygnałów niewerbalnych następuje za pomocą wszystkich zmysłów.  

W procesie komunikacji interpersonalnej mogą wystąpić bariery, które moŜna 
podzielić na trzy kategorie8: 
1. Bariery semantyczne, np. zbyt duŜa liczba informacji, niezrozumiała terminologia 

lub język wypowiedzi. 
2. Bariery psychologiczne, np. róŜnice pokoleniowe, nadmierne zaangaŜowanie 

emocjonalne, zmęczenie, brak umiejętności słuchania. 
3. Bariery fizyczne i środowiskowe, np. miejsce, pora dnia, nieodpowiednia 

temperatura. 
Zdaniem J.W. Wiktora, relacja „jeden-do-jeden” nie jest jedyną formą komunikacji 

interpersonalnej. Obejmuje ona takŜe relacje „kilku-do-kilku” oraz „wielu-do-wielu”, 

                                                 
4 Na elementy wymiany sygnałów w komunikacji interpersonalnej zwraca uwagę: Z. Nęcki: Komunikowanie 

interpersonalne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 71.  
5 Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994, s. 76-77. 
6 R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 1996, s. 160. 
7 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowanie nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 181. 
8 E.M. Cenker: Negocjacje. Wyd. WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2002, s. 42. 
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które nie oznaczają tu komunikacji masowej9. W przedsiębiorstwie handlowym 
przykładem mogą być interakcje występujące na płaszczyźnie klient-klient. 
Wspomagają one niekiedy działania sprzedawcy, zwłaszcza wówczas, gdy zadowoleni, 
a jeszcze lepiej lojalni klienci, przekazują innym pozytywne opinie o firmie, w tym 
informacje o ofercie towarowej i usługowej, atmosferze zakupu itp. 

„Model komunikacji interpersonalnej dopuszcza komunikację poprzez media, 
zasadniczym jednak wyróŜnikiem wykorzystania kanału medialnego w procesie 
komunikacji jest symetria sprzęŜenia zwrotnego”10. Stwarza to moŜliwość 
indywidualnego potraktowania klienta, tj. dostosowania przekazu (jego formy i treści), 
a takŜe sposobu obsługi do potrzeb klientów indywidualnych.  

W małych przedsiębiorstwach handlowych najbardziej dostępnym medium 
komunikacyjnym jest ciągle telefon. Wywiady prowadzone przez autorkę  
z właścicielami małych, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw handlowych, tradycyjnych 
dowodzą, Ŝe telefon słuŜy na ogół do prowadzenia komunikacji bezpośredniej  
z klientami, ale są to sporadyczne zdarzenia. Inicjatywa rozmowy wychodzi  
w większości przypadków od klienta i ogranicza się do odpowiedzi na podstawowe 
pytania związane z funkcjonowaniem sklepu. 

Komunikacja interaktywna poprzez Internet  

W literaturze stosowane jest pojęcie „nowe media”, do których naleŜą media oparte 
na multimedialnej i interaktywnej technice cyfrowej, takie jak np. Internet, telefonia 
cyfrowa, interaktywne radio i telewizja. Przez interaktywność naleŜy tu rozumieć 
moŜliwość odpowiedzi odbiorcy na przekazaną treść, czyli komunikacja interaktywna 
jest nastawiona na dialog z nabywcą. Multimedialność natomiast oznacza integrację 
tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu11.  

Nowe media dają szanse komunikacji z otoczeniem duŜym przedsiębiorstwom 
handlowym, ale „małe przedsiębiorstwa handlowe mogą i muszą przyspieszyć 
włączenie się do gospodarki elektronicznej, by wzmocnić swoją pozycję na rynku  
i konkurencyjność działania”12. 

Małe przedsiębiorstwa handlowe mogą stosować z powodzeniem modele 
komunikacji interaktywnej w Internecie. Pierwszy model „jeden-do-jednego” jest 
podstawą najpopularniejszej usługi internetowej, czyli poczty elektronicznej. 
UmoŜliwia ona przesyłanie informacji od nadawcy do odbiorcy poprzez Internet  
i jednocześnie umoŜliwia wysyłanie wiadomości zwrotnej. Ten rodzaj komunikacji jest 
szybki i wygodny, ale uniemoŜliwia śledzenie niewerbalnych zachowań uczestników 
procesu, które moŜliwe są do obserwacji w czasie kontaktu osobistego. Poza tym, 
komunikacja zwrotna moŜe być odroczona w czasie, co uznawane jest za wadę poczty 
elektronicznej13. 

                                                 
9 J.W. Wiktor: op.cit., s. 34. 
10 Ibidem, s. 34. 
11 M. Drzazga: Uwarunkowania prowadzenia komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa handlowe. W: Handel 

we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 299-300. 
12 M. Jerczyńska: Znaczenie gospodarki elektronicznej dla sektora handlu. W: Handel we współczesnej gospodarce. Red. 

M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 56. 
13 L. Gracz: Znaczenie opt-in i double opt-in dla e-marktingu. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 

Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 468. 
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Drugi model „wielu-do-wielu” realizuje system World Wide Web. Model ten 
określa dwa rodzaje interaktywności, tzn. interakcję między firmą a nabywcą poprzez 
medium oraz interakcję z samym medium14. W relacje z medium mogą wchodzić 
sprzedawcy i nabywcy, poprzez np. tworzenie własnych stron www, czy przeglądanie 
ofert innych sprzedawców. Cechą tego modelu jest moŜliwość pozyskiwania tylko tych 
informacji, których poszukuje uczestnik procesu komunikacji. Jest to odmienne 
działanie w stosunku do komunikacji masowej poprzez tradycyjne media, w których nie 
moŜna wyeliminować zbędnych komunikatów.  

Środowisko komputerowe daje przedsiębiorstwom moŜliwości przedstawienia 
firmy i oferty w sieci, szerokiemu gronu potencjalnych nabywców, którzy mogą 
reagować na komunikat indywidualnie. Następuje tu połączenie elementu masowego  
z komunikacją indywidualną, realizowaną najczęściej poprzez pocztę elektroniczną, 
grupy dyskusyjne, IRC, prenumeratę15.  

Posiadanie WWW nie stanowi podstawy do pozytywnej oceny aktywności 
internetowej przedsiębiorstwa. Podkreśla się, Ŝe źle sporządzony serwis moŜe przynieść 
gorsze skutki, niŜ jego brak. Świadczyć to moŜe o braku świadomości roli i moŜliwości 
Internetu16. Do głównych korzyści dla małych przedsiębiorstw handlowych, 
wynikających z komunikacji  poprzez strony www moŜna zaliczyć: 

– obniŜenie kosztów wytworzenia, powielenia oraz dystrybucji materiałów 
promocyjnych, 

– wzrost satysfakcji klientów wynikający ze stałego dostępu do informacji, 
– moŜliwość budowania wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa. 
Z przeprowadzonych wywiadów i obserwacji wynika, Ŝe małe przedsiębiorstwa 

handlowe, a zwłaszcza mikrofirmy nie korzystają dostatecznie z moŜliwości 
komunikacji z klientami, jakie daje Internet. MoŜna sformułować w tym obszarze kilka 
wniosków: 

a) wiele małych firm ciągle nie posiada dostępu do Internetu, 
b) często firmy przedstawiają tylko swój adres poczty elektronicznej, ale nie jest 

on wcale lub jest rzadko wykorzystywany w kontaktach z klientami, przy czym 
inicjatorem kontaktu jest zazwyczaj klient, 

c) często firmy nie posiadają strony internetowej, 
d) niektóre istniejące strony budzą zastrzeŜenia. 
Małe firmy handlowe muszą intensywniej przystosowywać się do zmieniających 

się warunków otoczenia. W przyszłości na konkurencyjnym rynku pozostaną tylko te 
przedsiębiorstwa, które pozwalają wypowiadać się swoim klientom. W coraz większym 
stopniu chcą mieć oni wpływ na ofertę firmy i coraz bardziej chcą być traktowani 
indywidualnie. Chodzi tu o komunikację interpersonalną, ale takŜe o komunikowanie 
się za pośrednictwem Internetu. 

Zakończenie 
Komunikacja interpersonalna w małych przedsiębiorstwach handlowych 

funkcjonujących w tradycyjny sposób jest ciągle waŜnym, a moŜe i najwaŜniejszym 
sposobem budowania relacji z klientami. Bezpośredni kontakt umoŜliwia wysyłanie 

                                                 
14 J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 100. 
15 J.W. Wiktor: op.cit., s. 38. 
16 Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 44.  
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komunikatów werbalnych, a takŜe obserwowanie niewerbalnych sygnałów. Reakcja na 
przekazaną informację jest natychmiastowa i wszelkie niejasności mogą być od razu 
wyjaśniane. WaŜnym medium o charakterze interaktywnym jest Internet. Małe 
przedsiębiorstwa handlowe powinny coraz aktywniej korzystać z moŜliwości 
komunikacyjnych poprzez to medium;iI chodzi nie tylko o komunikację masową, ale 
takŜe indywidualną. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym powodują, Ŝe Internet 
w działalności przedsiębiorstw – równieŜ małych – staje się standardem.  

INTERACTIVE COMMUNICATION IN SMALL  

TRADE COMPANIES 

Summary 

The paper focuses on various ways of interactive communication of small trade companies, 
especially with their customers. The communication is most frequently conducted directly  
in a face-to-face manner. Thus, it is desirable that the companies should communicate by means 
of new media, including internet. 
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW SUBREGIONU 

OSTROŁĘCKIEGO 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące działań promocyjnych podejmowanych 

przez mikroprzedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki wskazują na profesjonalizm przedsiębiorców  
w tym zakresie, pomimo niewielkich budŜetów promocyjnych. Przedsiębiorcy oceniają efekty 
podejmowanych działań promocyjnych na podstawie obserwowanego wzrostu zysku po podjęciu 
tych działań.  

Wstęp 
Proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem stanowi istotny element 

jego działań marketingowych. Nabiera on szczególnego znaczenia w warunkach silnej 
konkurencji rynkowej oraz znacznej przewagi podaŜy nad popytem na dane produkty 
czy usługi2. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem jest 
wielowątkowym procesem obejmującym komunikację formalną i nieformalną. 
Jednocześnie dotarcie z informacją do grup docelowych staje się coraz bardziej 
utrudnione. Szczególnie uwidacznia to niechęć konsumentów do reklam wynikająca  
z przesycenia rzeczywistości rynkowej tą formą promocji. Wszechobecność reklamy 
powoduję odruch samoobrony konsumentów, co w pewnym zakresie niszczy wysiłek 
przedsiębiorstwa.  

Dokonujące się zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa pozwalają na nowe 
postrzeganie relacji w marketingu jako czynnika decydującego o procesach: 

– zmian w systemach organizacyjnych dostosowujących formę przedsiębiorstwa 
do zmieniającego się otoczenia, 

– zmian w sposobie pozyskiwania i przetwarzania ograniczonych zasobów,  
– zmieniających się potrzeb i wymuszających zmienność w kreowaniu wartości  

i sposobów jej dostarczania3. 
Sukces przedsiębiorstwa na rynku zaleŜy nie tylko od znajomości potrzeb 

nabywców, wytwarzania i oferowania produktów najwyŜszej jakości, ustalenia 

                                                 
1 Ireneusz śuchowski – dr inŜ., Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Zarządzania, WyŜsza Szkoła Ekonomiczno-

Społeczna w Ostrołęce. 
Mariola Grzybowska-Brzezińska – dr inŜ., Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. W: Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, 

Warszawa 2004, s. 17. 
3 A. Styś: System marketingu – nowe oczekiwania i wyzwania. W: Współczesne problemy marketingu. Red.  

W. Grzegorczyk. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 
s. 15. 
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atrakcyjnych cen i zapewnienia dogodnych miejsc oraz warunków dokonywania 
zakupów. Niezbędne jest równieŜ komunikowanie się z nabywcami za pomocą działań 
promocyjnych. Obejmują one zespół działań i środków, za pomocą których 
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, 
kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego 
elastyczność cenową4.  

Zakres zmian i ogromna konkurencja wymusza korzystanie z najnowszych 
mediów. Przestrzeń wirtualna wydaje się być dzisiaj źródłem moŜliwości 
marketingowych, w tym komunikacyjnych o nieoszacowanym potencjale.  
Z moŜliwości, które oferuje Internet zaczynają korzystać takŜe przedsiębiorstwa 
najmniejsze. 

W tej rzeczywistości najsłabsza rynkowo grupa przedsiębiorstw – 
mikroprzedsiębiorstwa podejmując swoje działania promocyjne musi poszukiwać 
rozwiązań szczególnie skutecznych.  

Metodyka bada ń i charakterystyka respondentów 
Badania przeprowadzono w lutym-marcu 2009 roku. Zrealizowano 120 wywiadów 

z właścicielami przedsiębiorstw z regionu Mazowsza północno-wschodniego – 
subregionu ostrołęckiego. Zastosowano dobór celowy. Kryteria doboru to miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej – subregion ostrołęcki5 oraz zatrudnienie nie 
większe niŜ 9 pracowników. Celem badań było poznanie form promocji stosowanych 
przez mikroprzedsiębiorstwa oraz ocena skuteczności tych narzędzi w opinii 
przedsiębiorców. 

Wywiady przeprowadzono z właścicielami przedsiębiorstw. Połowa respondentów 
była w wieku 19-28 lat, 35% w wieku powyŜej 28 lat do 41 lat. Pozostali respondenci 
(15%) byli w wieku powyŜej 41 lat. Połowa badanych właścicieli przedsiębiorstw 
legitymowała się wykształceniem średnim, 30% wykształceniem zawodowym,  
15% wyŜszym. Pozostała grupa (5%) to przedsiębiorcy z wykształceniem 
podstawowym. Miejscem siedziby badanych przedsiębiorstw w 90% przypadków były 
tereny wiejskie. Większość badanych przedsiębiorstw prowadziła działalność  
w zakresie handlu (65%). Działalność usługowo-handlową reprezentowało 20% 
przedsiębiorstw, usługową 10%, a produkcyjną 5% badanych.  

Wyniki przeprowadzonych bada ń 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie form promocji najczęściej 

stosowanych przez ich przedsiębiorstwa. Respondenci wskazali jako najczęściej 
stosowaną formę promocji sprzedaŜ osobistą (37,9%). Drugą w kolejności formą na 
którą wskazali przedsiębiorcy to reklama (29,4%), następnie, promocja sprzedaŜy 
(22,4%). Najmniej popularną formą okazało się public relations (tylko 10.3% wskazań) 
– rys. 1. Jak moŜna było się spodziewać, zdecydowana większość badanych 
przedsiębiorców nie współpracuje z agencjami reklamowymi, a działania promocyjne 
wykonuje we własnym zakresie. W większości przypadków (82,5%) ograniczają się 

                                                 
4 R. Zembura: Struktura i uwarunkowania działań promocyjnych w joint venture. http://www.swiatmarketingu.pl/ 

index.php?rodzaj=03&id_numer=57220. 
5 Subregion ostrołęcki obejmuje powiaty: ostrołęcki, wyszkowski, makowski, przasnyski i ostrowski oraz miasto 

Ostrołęka. 
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one do zlecania reklam w lokalnych mediach. Jest to przede wszystkim prasa oraz stacje 
radiowe. Niewielki odsetek respondentów zadeklarował współpracę z agencjami 
reklamowymi. Jednak są to małe agencje działające na rynku lokalnym.  

sprzedaŜ osobista 
37,9%

reklama
29,4%

promocja sprzedaŜy
22,4%

public relations
10,3%

 
Rys. 1. Narzędzia promocji stosowane przez badane przedsiębiorstwa 
Źródło: badania własne. 

Podobne wyniki uzyskała R. Zembura w badaniu przedsiębiorstw typu joint 
venture. Najintensywniej stosowaną formą promocji okazała się promocja osobista 
(61,4%), następnie reklama (31,6%), public relations (22,6%) i promocja uzupełniająca 
(14,1%)6. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie wielkości środków finansowych 
przeznaczanych miesięcznie na działania promocyjne. Większość przedsiębiorców 
wskazała, Ŝe budŜet jaki przeznaczają miesięcznie na te działania to kwota nie 
przekraczająca 300 zł. Kwoty na działania promocyjne w przedziale powyŜej 300 zł do 
700 zł miesięcznie  wydatkuje 20% badanych przedsiębiorstw. Na promocję powyŜej 
700 zł miesięcznie przeznacza tylko 5% badanych przedsiębiorstw (rys. 2). Niewielkie 
kwoty wynikają przede wszystkim ze skali działalności badanych przedsiębiorstw.  

do 300 zł
75%

pow. 300zł do 700 zł
20%

pow. 700zł
5%

 
Rys. 2. Środki finansowe przeznaczane przez badane przedsiębiorstwa na działania promocyjne miesięcznie  
Źródło: badania własne. 

                                                 
6 R. Zembura: op.cit. 
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Respondenci zostali spytani o cele, jakie chcą osiągnąć w wyniku stosowania 
narzędzi promocji. Większość badanych stwierdziła, Ŝe celem tym jest wzrost sprzedaŜy 
(66,6%). Pozostali respondenci jako cel działań promocyjnych podali rozszerzenie 
działalności przedsiębiorstwa na nowe rynki. 

Adresatami działań promocyjnych podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa 
są przede wszystkim potencjalni nabywcy. Jednak nie są oni jedynymi adresatami. 
Respondenci wskazywali równieŜ na takich adresatów, jak dostawcy i kooperanci, 
środowisko branŜowe, władze róŜnego szczebla (przede wszystkim samorządowego), 
pośrednicy handlowi oraz całe społeczeństwo (rys. 3). Jak się okazuje pomimo, Ŝe  
w badaniu uczestniczyły mikroprzedsiębiorstwa, działające na lokalnych rynkach to  
w swoich działaniach promocyjnych nie skupiają się tylko na klientach. Dostrzegają 
całe otoczenie, w którym funkcjonują i widzą potrzebę oddziaływania na nie.  

klienci
40,0%

dostawcy i kooperanci
24,4%

całe społeczeństwo
17,7%

środowisko branŜowe
6,9%

władze róŜnego szczebla 
6,6%

pośrednicy handlowi
4,4%

 
Rys. 3. Adresaci działań promocyjnych badanych przedsiębiorstw  
Źródło: badania własne. 

Respondenci wskazali czynniki, którymi się kierują wybierając narzędzia promocji, 
które stosują – rys. 4.  

koszt dotarcia do adresata
32,7%

charakter aderesata
26,9%

rodzaj produktu
25,0%

moŜliwy do uzyskania zasięg 
odziaływania

13,5%

faza cyklu Ŝycia produktu
1,9%

 
Rys. 4. Czynniki wpływające na wybór narzędzi promocji 
Źródło: badania własne. 
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Najczęściej wskazywanym czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy wyborze 
narzędzi promocji jest koszt dotarcia do jednego adresata. Drugim czynnikiem istotnym 
jest charakter adresata, do którego będzie skierowany przekaz. WaŜnym czynnikiem 
wskazywanym przez respondentów jest sam produkt/usługa, który ma być zaoferowany. 
Pozostałe dwa czynniki to moŜliwy do uzyskania zasięg oddziaływania narzędzia 
promocji oraz faza cyklu Ŝycia produktu. 

Większość badanych respondentów uwaŜa, Ŝe stosowane przez nich narzędzia 
promocji są skuteczne (75%). Ocenę swoją opierają na analizie zysków 
przedsiębiorstwa. Respondenci stwierdzili, Ŝe po przeprowadzeniu działań 
promocyjnych odnotowują zwiększone zyski, a takŜe zwiększoną świadomość 
konsumentów, co do istnienia produktu, który oferują. Spośród badanych 15% 
podkreślili, Ŝe nie jest w stanie stwierdzić czy stosowane przez nich działania 
promocyjne przynoszą rezultaty. Natomiast 10% badanych, Ŝe podejmowane przez ich 
przedsiębiorstwa działania promocyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
Podobne wyniki uzyskał zespół S. Makarskiego wśród 105 przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Tylko niewielki odsetek respondentów oceniających skuteczność 
poszczególnych form komunikacji marketingowej stwierdzał, Ŝe poszczególne formy są 
zdecydowanie nieskuteczne7. 

Większość badanych przedsiębiorstw posiada stronę internetową (86% badanych). 
Większość z nich deklaruje takŜe, Ŝe do swoich bieŜących działań promocyjnych 
wykorzystuje Internet. Działania te polegają przede wszystkim na reklamowaniu 
produktów i usług na lokalnych portalach internetowych. Korzyści z wykorzystania 
Internetu, jakie dostrzegają respondenci to przede wszystkim: 

− moŜliwość pozyskiwania klientów − 93% badanych, 

− ułatwienie kontaktu z klientem – 53% badanych, 

− ułatwienie kontaktu z pracownikami − 47% wskazań,  

− moŜliwość pozyskiwania aktualnych informacji 6% badanych. 
Badani równieŜ wysoko oceniają skuteczność reklamy w Internecie.  

Podsumowanie  

Skala działań promocyjnych prowadzonych przez mikroprzedsiębiorstwa jest  
z reguły duŜo mniejsza niŜ przedsiębiorstw małych czy średnich. Jednak, jak wykazują 
badania, przedsiębiorcy z tej grupy prowadzą regularne działania promocyjne, o czym 
świadczą kwoty przeznaczane na nie. Miesięczny budŜet promocyjny większości 
badanych przedsiębiorstw jest jednak niewielki, co wynika ze skali działania, 
obsługiwanego rynku oraz moŜliwości finansowych. Decyzje podejmowane przez 
przedsiębiorców w zakresie wyboru poszczególnych narzędzi promocji wynikają  
w duŜej mierze z posiadanej wiedzy i doświadczenia. Czynniki, które są uwzględniane 
przy podejmowaniu tych decyzji naleŜy uznać za profesjonalne. O profesjonalizmie 
przedsiębiorców sektora mikr przedsiębiorstw świadczy równieŜ podejmowanie przez 
nich oceny efektów działań promocyjnych. Oceny te opierają przede wszystkim na 
analizie zyskowności przedsiębiorstwa przed i po realizacji akcji promocyjnych.  

                                                 
7 S. Makarski: Skuteczność wybranych form promocji. W: Marketing w Gospodarce opartej na wiedzy. Red. S. Figiel. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007, s. 409. 
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THE PROMOTION ACTIVITIES OF MICRO ENTERPRISES IN 

OSTROLEKA SUBREGION 

Summary  

The paper presents results of research concerning the promotional actions undertaken by 
micro enterprises. The results point out entrepreneurs’ professionalism in this field, in spite of 
small promotional budgets. The entrepreneurs assess the effects of undertaken promotion actions 
on the basis of observed profit’s growth caused by these actions. 
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ISTOTA MARKI JAKO ELEMENTU PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ I ZACHOWANIA TOśSAMOŚCI  

Streszczenie 
Znaczenie marki czy kraju pochodzenia jest jednym z głównych czynników wyboru  

w procesie zakupu. Wpływ na pozycję firmy ma więc znajomość jej i produktów wśród klientów. 
W artykule przedstawiono analizę wybranych wyników badań w celu zasygnalizowania ich 
wpływu na kształtowanie strategii firmy. 

Wprowadzenie  

Zmiany zachodzące pod wpływem globalizacji we współczesnym świecie zmuszają 
przedsiębiorstwa do podejmowania coraz bardziej złoŜonych działań, których wynikiem 
ma być wzrost konkurencyjności na nasyconym rynku. Z istoty globalizacji wynika, Ŝe 
jej procesy oddziałują zarówno na całe systemy gospodarcze, jak i na poszczególne 
gałęzie i sektory działalności podmiotów rynkowych oraz sferę funkcjonowania 
nabywców. 

Współczesne warunki konkurencji i oczekiwania klientów sprawiają, Ŝe stosowana 
musi być zasada: „duŜa skala produkcji, duŜa róŜnorodność wyrobów”, w dodatku 
produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań konsumenta. Ta konieczność 
przeorientowania metod produkcyjnych na bardziej elastyczne sprawia, Ŝe niezbędne 
jest nie tylko stosowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych  
w systemie wytwarzania, lecz równieŜ stałe badanie oczekiwań klientów i ich reakcji na 
otrzymany produkt, co stanowi przejaw skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa  
z rynkiem. 

W dotychczasowych badaniach dotyczących strategii przedsiębiorstw najwięcej 
uwagi poświęcono określonym systemom konkurowania. Pojawia się pytanie o to, czy 
wielkość przedsiębiorstwa wpływa na określony system konkurowania i jaka jest jego 
skuteczność. Istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i jednocześnie skutecznym 
jej wyróŜnikiem jest marka produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo. Stanowi ona 
element strategii firmy na rynku z racji swoich znamion konkurencyjności, jak równieŜ 
jest odpowiednim sposobem komunikowania się z rynkiem – rozpoznawalność marki  
i jej pozycja na rynku stanowi jeden z najistotniejszych czynników kształtowania 
pozycji ekonomicznej firmy. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ aby moŜliwa była przewaga 
konkurencyjna marki jako elementu strategicznego, musi ona mieć następujące cechy2: 

                                                 
1 Anetta Barska − dr inŜ., Zakład Marketingu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
Janusz Śnihur – dr, Zakład Marketingu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Szerzej: J. Barney: Gaining and Sustaining Competive Advantage. London 1997. 
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a) wartość − odpowiednio przejawiająca się w ocenie potencjalnych 
konsumentów, którzy jednoznacznie identyfikują markę (dany produkt/firmę)  
z jego pozycją na rynku, 

b) rzadkość − niepowtarzalność cech danego produktu (zbiór elementów 
produktu rzeczywistego i poszerzonego), 

c) imitowalność – wysokość barier naśladownictwa, 
d) zorganizowanie – określane jako zdolność firmy do utrzymywania swojej 

pozycji na rynku z punktu widzenia posiadanej przez nią marki. 
Oczekiwania klientów kształtują się na podstawie wcześniejszych doświadczeń, 

związanych z nabywaniem danego wyrobu, opinii przyjaciół i krewnych oraz informacji 
i obietnic składanych przez organizację i jej konkurencję. Klienci, którzy są jedynie  
„zadowoleni” łatwo mogą jeszcze zmienić dostawcę, kiedy pojawi się lepsza oferta. 
Wysokie zadowolenie klienta sprzyja powstaniu silnych emocjonalnych związków  
z organizacją wykraczających poza racjonalne preferencje, które są kreowane poprzez 
dodanie szczególnych czynników do produktu/procesu usługi – wartość dodana. Często 
identyfikacja marki produktu stanowi wartość samą w sobie, a takŜe równieŜ bywa 
przejawem postaw etnocentrycznych ze strony konsumenta i istotnie moŜe wpływać na 
jego wybory w procesie zakupu. 

Z badania „Lojalność konsumentów wobec produktów markowych” 
zrealizowanego przez Taylor Nelson Sofres wynika, Ŝe mieszkańcy krajów Europy 
Środkowej przywiązują znaczną wagę do marek kupowanych produktów, mniejszą 
jednak niŜ mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Wyniki badania zostały opublikowane  
w związku z wprowadzeniem przez grupę Taylor Nelson Sofres na rynek 
środkowoeuropejski narzędzia badawczego Omnimas (badanie typu omnibusowego)3.  

Proces refleksji strategicznej zakłada, Ŝe wychodząc z załoŜonych celów finansowych 
w obszarze przychodów, naleŜy powiązać je z moŜliwościami nabywczymi klientów.  
W konsekwencji, naleŜy określić w „perspektywie klienta”, które grupy klientów są 
najbardziej atrakcyjne, które z nich rozwijać, jakie są potrzeby i oczekiwania 
poszczególnych grup klientów, jakie wartości są dla nich najwaŜniejsze. Właściwe 
zdefiniowanie rynków docelowych, struktury portfela klientów, propozycji wartości dla 
poszczególnych grup klientów, musi się przełoŜyć na realizację celów finansowych firmy.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie istoty wpływu marki na zachowanie 
toŜsamości produktu i firmy, a tym samym na proces dokonywania wyborów przez 
konsumenta. Jednocześnie autorzy starają się zaprezentować postawy konsumentów na 
rynku oraz wpływ na nie poprzez zastosowanie odpowiednich działań strategii marki 
przez producentów.  

Wybór marki jako proces 
Wybór marki jest wieloetapowym procesem. Na kaŜdym etapie tego procesu 

powinny być uwzględniane: moŜliwości percepcji marki przez nabywców oraz 
zdolności marki do wywoływania wśród nabywców pozytywnych dla przedsiębiorstwa 
skojarzeń. Te dwa czynniki określają podstawowe wymagania formułowane wobec 
marki produktu. Z wymagań tych wynikają cechy, które powinny charakteryzować 
markę. Marka powinna przede wszystkim: 

                                                 
3 Lojalność konsumentów wobec produktów markowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji 

http://www.cem.pl. Za: Czy marka produktu ma znaczenie. http://www.tns-global.pl/archive-report/id/1301. 
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– być krótka (syntetyczna), łatwa do wymówienia, zapisana, rozpoznania  
i zapamiętania, 

– odróŜniać się od innych marek, być pozbawiona wulgaryzmów, brzmieć  
w sposób atrakcyjny, 

– wywoływać skojarzenia z produktem oraz stopniem nowoczesności, 
sugerować korzyści jego posiadania i uŜytkowania, 

– być łatwa do wykorzystania na opakowaniu produktu w rozwijanych przez 
przedsiębiorstwo formach reklam i promocji, 

– być dostępna pod względem prawnym, a więc nie moŜe być zastrzeŜona przez 
inne przedsiębiorstwa. 

Propozycje marki produktu mogą być wyłaniane w przedsiębiorstwie z udziałem 
językoznawców, grafików, psychologii specjalistów od reklamy itp. (rys. 1). 
Opracowane przez przedsiębiorstwo propozycje marki produktu z uwzględnieniem jej 
poŜądanych cech powinny być w kaŜdym przypadku przedmiotem testowania. 
Propozycje te mogą bowiem zadowalać ich twórców, lecz powinny słuŜyć 
przedsiębiorstwu w procesie skutecznego komunikowania z nabywcami. Testowanie 
propozycji marek produktu moŜe być dokonywane w kontaktach z nabywcami na 
podstawie klasycznych metod pozyskiwania informacji i opinii. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Układ uwarunkowań rozwoju konsumpcji na przełomie wieków XX i XXI 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Przybyłowski i inni: Marketing. Wyd. ABC, Warszawa 1998,  

s. 123-145. 

Dobrze znany znak towarowy jednoznacznie kojarzy się klientom z danym 
produktem czy firmą i istotnie wpływa na postrzeganie jego/jej przez potencjalnych 
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nabywców. Konsekwencją jest zachowanie w świadomości jakości produktu juŜ 
wypróbowanego bądź prezentowanego podczas kampanii reklamowej. PowyŜsza 
konsekwencja jest często przejawem właściwej komunikacji przedsiębiorstwa  
z rynkiem, klientem. 

Wartość marki 
Strategia nadawania marki towarom jest istotna nie tylko dla producentów, ale 

takŜe dla detalistów i konsumentów. Sprzedawcy przywiązują duŜe znaczenie do marki, 
gdyŜ konsumenci chętnie kupują w sklepach, w których znajdują preferowane przez 
nich marki. Niektórzy detaliści tworzą własną markę dla swoich sklepów, aby bardziej 
skutecznie pobudzać lojalność klientów. Firma Sears oferuje artykuły gospodarstwa 
domowego wyłącznie marki Kenmore oraz narzędzia tylko marki Craftsman. 

Dobra marka ma tak duŜe znaczenie dla firm, Ŝe w efekcie doprowadziło to do 
powstania nowego pojęcia − wartość marki (ang. brand equity). Jest to wartość dodana 
produktu, wynikająca tylko z faktu stosowania danej marki z pominięciem atrybutów 
uŜytkowych samego produktu. W 1995 roku obliczono, Ŝe tylko za samą nazwę Coca-
Cola trzeba było zapłacić około 40 mld dolarów. Wartość marki ma dwie wyraźne 
zalety. Po pierwsze, wartość marki jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Po drugie 
konsumenci są często gotowi zapłacić za produkt markowy wyŜszą cenę. W tym 
przypadku wartość marki to premia, jaką konsument zapłaci za tę markę. Układy 
scalone Intel, filmy firmy Kodak czy baterie Duracell to produkty, za które konsument 
płaci premię z tytułu wartości marki tych produktów. 

Młodzi Polacy coraz częściej kupują nazwy zamiast swetrów, rowerów czy spodni. 
Dobra marka nie musi oznaczać produktu dla wąskiej elity. Coraz więcej marek ma 
charakter „demokratyczny”, czyli są przeznaczone dla masowego odbiorcy. To właśnie 
konsumenci mogą najwięcej skorzystać z marki. OdróŜnianie produktów 
konkurencyjnych o wyraźnie odmiennych markach pozwala im bardziej efektywnie 
robić zakupy. Konsumenci mogą dzięki temu rozpoznawać i unikać produktów,  
z których nie są zadowoleni, stając się bardziej lojalni wobec marek, które sprawiają im 
satysfakcję. 

Pomiar wartości marki jest nieco arbitralny. Najwartościowszymi na świecie 
markami według Interbrand są w kolejności: Coca cola, Kellogg's, McDonald’s, Kodak, 
Marlboro, IBM, American Express, Sony, Mescedes Benz i Nescafe. Według pewnych 
szacunków wartość marki Marlboro wynosi $31 mld, Coca Coli $24 mld,  
a Kodaka $13 mld4. 

Przykładem ilustrującym zmiany podejścia do roli marki na polskim rynku mogą 
być działania podjęte przez Kujawskie Zakłady Koncentratów SpoŜywczych  
we Włocławku. Wobec zwiększającej się konkurencji ze strony producentów 
zagranicznych i dwóch konkurentów krajowych: Amino i Winiary, przedsiębiorstwo 
zdecydowało się zmienić nazwę. Przeprowadzone na początku 1992 roku badania, 
obejmujące testowanie nazwy, kroju liter, kolorów i znaku graficznego doprowadziły 
do wyboru nowej nazwy: Delecta. Produkty oferowane pod marką Delecta stały się 
znacznie bardziej konkurencyjne od produktów opatrzonych niewiele mówiącą nazwą 
KZKS Włocławek. Są one teraz rozpoznawane przez konsumentów i identyfikowane  
z wytwórcą.  

                                                 
4 Best Global Brand. http://interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2008&type=asc&col=1&langid=1000.  
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Istnieją następujące metody pomiaru wartości marki: 
– agregacja wydatków marketingowych związanych z kształtowaniem marki, 
– analiza cen produktów konkurujących ze sobą na rynku, 
– pomiar wartości rynkowej marki, 
– pomiar wartości marki na podstawie opinii konsumentów, 
– oszacowanie przyszłych dochodów z tytułu posiadania marki. 
Na stopień zadowolenia klienta z produktu czy patrząc szerzej z całego procesu jej 

świadczenia wpływa jakość, którą często postrzega się jako synonim marki. Jakość to 
stopień, w jakim zbiór przynaleŜnych cech wyróŜniających wyrób spełnia oczekiwania 
lub potrzeby organizacji i jej klientów. Satysfakcja jest stanem odczuwalnym przez 
jednostkę i związanym z porównywaniem postrzeganych cech wyrobu oraz oczekiwań 
jednostki dotyczących tych cech. Poziomy satysfakcji doświadczane przez klienta oraz 
odpowiadające im kryteria jakości przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Poziomy satysfakcji a oczekiwania klienta 

Poziom satysfakcji Wymagania - potrzeby 

niezadowolenie 
− jeŜeli cechy wyrobu nie 

odpowiadają 
wcześniejszym 
oczekiwaniom 

podstawowe 
(treshold) 

rzadko artykułowane bezpośrednio przez klienta 
wymagania, które z punktu widzenia klienta 
muszą być spełnione zawsze; klient często nie 
zdaje sobie sprawy z ich istnienia 

zadowolenie 
− jeśli oczekiwania 
zostają  spełnione 

wymagane 
(performance) 

potrzeby, których klient jest świadomy i je wy-
raŜa; moŜna je rozumieć jako osiągi/parametry, 
które klient chciałby mieć; w miarę wzrostu 
wymagań i upływu czasu, niektóre z paramet-
rów rozumianych dziś jako wymagane stają się 
parametrami podstawowymi 

wysokie zadowolenie 
− jeśli cechy wyrobu 

przekraczają oczekiwania 

wywołujące 
zachwyt 
(exciting) 

potrzeby, których klient nie moŜe sobie zwykle 
wyobrazić, gdyŜ są poza jego oczekiwaniami, 
jego wiedzą i wyobraźnią; jest to spowodowane 
faktem, Ŝe Ŝyczenia klientów są warunkowane 
postrzeganiem wyrobów dostępnych na rynku; 
spełnienie oczekiwań, z których klient w danej 
chwili nie zdaje sobie sprawy moŜe spowo-
dować jego zachwyt. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Niemiec: Obsługa klienta w świetle norm ISO 9000. Warszawa 
2000. Referat na seminarium „KADRY 2000”.  http://www.prim.com.pl/szk_stat.htm. 

Korzy ści ze stosowania marek i utrzymania klienta 
Z punktu widzenia producenta lub sprzedawcy stosowanie marek ma wiele zalet 

(tabela 2): 
a) marka pozwala na róŜnicowanie produktu, 
b) promocja danej marki umoŜliwia kontrolę rynku, 
c) marka stymuluje powtarzalność sprzedaŜy produktu (u konsumentów jest 

budowana swego rodzaju lojalność wobec marki), 
d) marka pozwala rozszerzyć oferowaną grupę produktów, 
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e) popyt na produkty oznaczone marką jest z reguły wysoki, co umoŜliwia 
wytwórcy wykorzystanie w szerszym zakresie efektów skali produkcji  
(im wyŜsza sprzedaŜ, tym niŜsze mogą być koszty jednostkowe), 

f) popyt na produkty oznaczone marką jest na tyle duŜy, Ŝe umoŜliwia 
utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu cen, zapewniając rentowność 
nakładów ponoszonych przez producenta, 

g) silna marka produktu ułatwia utrzymywanie przewagi nad konkurentami. 

Tabela 2. Korzyści wynikające ze stosowania marki 

Wymierne Niewymierne 
cena i marŜa prestiŜ 
obrót satysfakcja 
lojalność zadowolenie 
znajomość wyróŜnienie 
pozycja na półce sklepowej (na rynku) radość z zakupów 
rozgłos samopoczucie 
gwarancja bezpieczeństwo  

Źródło: opracowanie własne. 

NajwaŜniejszym powodem, dla którego budowanie lojalności nabywców jest 
waŜnym celem marketingowym jest czynnik ekonomiczny. Stwierdzono empirycznie, 
Ŝe pozyskiwanie nowych klientów jest nawet pięciokrotnie droŜsze, niŜ utrzymywanie 
stałych klientów5. Rentowność obsługi stałych klientów jest większa od sprzedaŜy 
produktów nowym klientom m.in. dlatego, Ŝe stali nabywcy lepiej znają ofertę firmy, 
mają mniej problemów z uŜywaniem produktu i mniej pytań, a kontakty z nimi mogą 
być szybsze i sprawniejsze6. Stali nabywcy są bardzo waŜnym zasobem 
przedsiębiorstwa. Zatem utrata części tego zasobu powinna budzić zrozumiały niepokój. 
Zastanawiające jest to, Ŝe gdy w magazynie ginie 10% produktów wywołuje to 
natychmiastową reakcję kierownictwa. Natomiast, gdy odchodzi 10% klientów to moŜe 
być nawet niezauwaŜone. Podczas gdy zdobywanie nowych klientów jest bardzo 
kosztowne, utrzymanie juŜ pozyskanych jest bardzo dochodowe.  

W obliczu unifikacji czy wręcz globalizacji rynku wiele organizacji zdało sobie  
z tego sprawę, co zaowocowało duŜą ilością „recept na lojalność”. Naturalną sprawą 
jest to, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie zadowolenie klienta, czyli robienie jak 
najlepiej tego, co jest najwaŜniejsze z punktu widzenia klienta. Premie dla stałych 
klientów, kupony, punkty, prezenty oraz inne sposoby zdobywania lojalności klientów 
mają tu tylko drugorzędne znaczenie. Podstawowym uzasadnieniem dokonywania 
pomiarów lojalności i satysfakcji klientów jest uzyskanie informacji, które umoŜliwi ą 
kierownictwu podjęcie właściwych decyzji w celu maksymalizacji zadowolenia 
klientów i tym samym poprawy wskaźnika ich utrzymania. Problematyka dotycząca 
„zatrzymania” klientów przez firmę jest istotna nie tylko z punktu widzenia korzyści 
ekonomicznych, ale równieŜ tworzenia właściwego wizerunku instytucji i jej oceny  
na rynku. Bez dokładnego pomiaru satysfakcji klienta kierownictwo firmy z pewnością 
nie będzie w stanie podjąć właściwych decyzji, co do tego, jak stale osiągać wymaganą 
stopniową poprawę poziomu utrzymania klientów. Jak juŜ wiadomo, sukces zawsze 

                                                 
5 M Williams: Interactive Marketing. How to use integrated offer-driven advertising, database marketing and sales 

promotion to create maximum action. Prentice Hall, Australia 1994, s. 354.  
6 S. Day: Budowanie trwałych związków. „Puls Biznesu” − dodatek „Marketing doskonały”, 2000. 
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będzie się opierał na robieniu jak najlepiej tego, co jest najwaŜniejsze z punktu 
widzenia klienta.  

Klient jest bardzo wyraźnie wkomponowany w rozwiązania strategiczno-
organizacyjne przedsiębiorstwa, poniewaŜ to on i jego działania oraz postawy wobec 
konkretnego produktu/usługi kształtują równieŜ pozycję finansową danej firmy.  

Wybrane wyniki bada ń dotycz ących postaw klientów  
w procesie zakupu 

W celu zidentyfikowania, wśród badanej zbiorowości, znaczenia i świadomości 
marki oraz efektu kraju pochodzenia przeprowadzono badania ankietowe. Badania były 
zrealizowane na terenie województwa lubuskiego na oszacowanej próbie 200 osób, 
wybranych metodą losową. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem 
kwestionariusza wywiadu, miało ono charakter wywiadu bezpośredniego 
przeprowadzonego przez ankietera. Badanie było prowadzone w placówkach 
handlowych województwa lubuskiego. Głównym celem badania było poznanie opinii 
klientów oraz przesłanek dokonywanych wyborów podczas zakupów produktów 
spoŜywczych.  

Z danych zawartych w tabeli 3 moŜna wywnioskować, iŜ istotnym elementem 
mającym wpływ na wybory produktów codziennych zakupów jest jakość, która często 
postrzegana jest jako synonim produktów markowych, co w tabeli sugerowane jest 
przez badanych w pozycji „dobre doświadczenie z produktem”. Marka i jakość plasują 
się wśród decydentów jako główne przesłanki ich wyborów (poza ceną). 

Tabela 3. Czynniki mające wpływ na decyzje zakupu produktów spoŜywczych 

Rodzaj czynnika Udział w podejmowanych decyzjach 
zakupowych (wyraŜony w %) 

cena 84,61 
przyzwyczajenie 39,05 
jakość 82,84 
promocje 21,30 
dobre doświadczenie z produktem 71,59 
dostępność 21,89 
marka 46,74 
opinia znajomych 24,85 
reklama 7,10 
opakowanie 10,06 
kraj pochodzenia 19,54 
inne czynniki 2,36 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 4 zauwaŜa się konsekwencje powyŜszych spostrzeŜeń, poniewaŜ „wysoka 
jakość”, „znany producent” i „marka powszechnie znana” to decydujące czynniki 
wyboru produktów na rynku. Natomiast w tabeli 5 zaprezentowano wyniki dotyczące 
opinii konsumentów na temat decyzji wyboru w procesie zakupu. Wobec powyŜszego 
często dokonuje się wyboru w oparciu o dobre skojarzenie (proces rozpoznawania 
produktu/marki), opinie dotychczasowe własne i naszych znajomych jak równieŜ 
postrzeganą pozycję danego produktu czy firmy w rankingu.  
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Tabela 4. Cechy produktu markowego w branŜy spoŜywczej 

Rodzaj czynnika 
Udział w podejmowanych decyzjach 

zakupowych (wyraŜony w %) 
wysoka jakość 70,40 
znany producent 57,48 
stała jakość 44,70 
zdrowy 43,78 
marka powszechnie znana 41,42 
znany od lat 34,31 
łatwo dostępny 27,21 
wysoka cena 24,26 
ekologiczny 17,15 
moŜliwość reklamacji 14,79 
produkt oparty na nowoczesnych 
technologiach 

13,01 

produkt reklamowany 12,42 
Źródło: opracowanie własne. 

MoŜna by w tym miejscu postawić tezę, iŜ właściwie przygotowany produkt, jego 
cechy uŜytkowe, marka, jakość, kraj pochodzenia, odpowiednia promocja – szeroko 
rozumiana komunikacja firmy z rynkiem – jednoznacznie wpływa na zawartość 
koszyka zakupów konsumenta i kształtowanie przez niego opinii na temat danego 
produktu czy samej firmy. 

Tabela 5. Kraj pochodzenia jako czynnik decydujący o wyborze produktu podczas zakupu 

Rodzaj czynnika Udział w podejmowanych decyzjach 
zakupowych (wyraŜony w %) 

dany kraj kojarzy mi się z danym produktem 55,62 
dany kraj jest liderem w produkcji tego wyrobu 53,21 
mam dobrą opinię o tym kraju 34,91 
produkty z tych krajów są ogólnodostępne 21,89 
produkty z tych krajów są dobrze promowane 14,20 
produkty z danego kraju są wśród moich 
znajomych modne 

9,28 

inne przyczyny zakupu 2,11 
Źródło: opracowanie własne. 

Istota implementacji wybranych strategii 
Zwiększenie opcji strategicznej postrzegania marki zalecane jest w sytuacji 

marki charakteryzującej się niską świadomością i wysokim poziomem zakupu – rys. 2. 
W takim przypadku komunikacyjnym problemem marki jest jej zbyt niska świadomość. 
Prawdopodobnie produkt dostarcza istotnych korzyści nabywcom (są oni świadomi 
korzyści płynących z produktu), jest dobrze pozycjonowany. Wysoki poziom zakupu 
oznacza, Ŝe nabywcy produktu mają wobec niego pozytywną postawę, a dalszy sukces 
marki związany jest ze wzrostem jej znajomości. Wybór opcji strategicznej w postaci 
zwiększenia świadomości w celu kształtowania postawy do zakupu produktu moŜe być 
realizowany róŜnymi sposobami (np. poprzez rozwijanie sieci dystrybucji, prowadzenie 
działań PR itd.). Jednak reklama w większości przypadków jest najmniej kosztownym  
i najbardziej dogodnym instrumentem zwiększenia świadomości marki. DuŜą w tym 
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rolę przypisuje się medialnym aspektom strategii reklamy, zwłaszcza odpowiednio 
dobranej kompozycji zasięgu i częstotliwości przekazu. Nie bez znaczenia jest 
kreatywna strona reklamy. Dobrym przykładem budowania świadomości jest reklama 
marki Jacobs, zrealizowana w Stanach Zjednoczonych. UŜytkownicy znali korzyści 
wynikające ze stosowania produktu i mieli wobec niego pozytywną postawę. Marka 
Jacobs miała pozytywny, stosunkowo mocny wizerunek. Zdecydowano się więc na 
zastosowanie nietypowego formatu w kształcie opakowania produktu, na którym mocno 
wyeksponowano nazwę marki i w jasny sposób przedstawiono kategorię,  
do jakiej naleŜy. 
 

 
 

– utrzymanie wysokiej 
świadomości i poziomu 
zakupu 

– znalezienie sposobu na 
dalszy wzrost 
sprzedaŜy 

zbyt niska świadomość 
ograniczająca dalszy 
wzrost zakupu 

nieodpowiednie 
pozycjonowanie 

– zbyt niska świadomość 
– nieodpowiednie 

pozycjonowanie 

Rys. 2. Matryca moŜliwości reklamowych problemów marki w oparciu o dane związane ze świadomością  
i zakupem marki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.T. Russell, W.R. Lane: Reklama według Ottona Kleppnera.  
Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000. 

Opcja zwiększenia świadomości i upewnienia się, Ŝe pozycjonowanie jest 
właściwe zalecana jest dla marki charakteryzującej się niską świadomością i niskim 
poziomem zakupu. Słabe wyniki marki ze względu na powyŜsze zmienne mogą 
wynikać z faktu, Ŝe marka stosunkowo niedawno została wprowadzona na rynek lub nie 
prowadzono do tej pory kampanii reklamowej na większą skalę. Jeśli produkt jest 
odpowiednio pozycjonowany (oferuje unikalne względem konkurencji wartości i waŜne 
dla odbiorcy korzyści), to wzrost jego świadomości moŜe rozwiązać problem związany 
z niskim poziomem zakupu. 

Gdy marka charakteryzuje się wysoką świadomością i wysokim poziomem zakupu, 
to innym skutecznym sposobem na sukces rynkowy jest poszerzenie liczby zastosowań 
produktu i zaakcentowanie tego faktu w reklamie. Taką opcję strategiczną 
zastosowano w przypadku  np. preparatu na przeziębienie występującego pod marką 
Rutinoscorbin. Produkt ten od wielu lat zajmował pozycję lidera w swojej kategorii. 
Reklama przedstawiała markę nie tylko jako skuteczny sposób na usunięcie objawów 
przeziębienia (usunięcie problemów choroby), ale równieŜ jako odpowiedni lek 
profilaktyczny (uniknięcie problemu w postaci przeziębienia). Przedstawione 
rozwiązania wykorzystywane są głównie przez liderów rynku. 

 
 
 

Wysoki poziom 
zakupu 

Niski  poziom 
zakupu 

Wysoka 
świadomość 

Niska 
świadomość 
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Zakończenie 
Znaczenie marki na rynku i jej postrzeganie przez klientów jako jeden z głównych 

czynników wyboru dzisiaj jest juŜ stanem naturalnym. Producent jednakŜe ma istotny 
problem, aŜeby w obliczu konkurencji, która będzie równieŜ konsekwencją globalizacji 
– jeśli nie całego rynku to często wielu jego procesów – zaistnieć i zdobyć 
potencjalnego konsumenta. Dlatego tak istotną sprawą staje się przygotowanie jak 
najlepszego produktu, epatowanie znakiem towarowym czy tworzenie programów 
lojalnościowych. Producenci poszukują coraz to nowszych metod i rozwiązań w celu 
pozyskania potencjalnych nabywców. Stosują więc odpowiednią komunikację  
w ramach instrumentów promocji, jak równieŜ strategię innowacyjności bądź teŜ 
wielowymiarowe strategie marketingowe. 

Niniejszy artykuł miał na celu zaprezentowanie wybranych wyników badań oraz 
działań związanych z kształtowaniem strategii marki na potrzeby budowania przewagi 
konkurencyjnej na rynku, a tym samym zachowania toŜsamości produktu/firmy, co 
moŜe w znacznym stopniu wpływać na wybory konsumentów. 

BRAND IMPORTANCE AS AN ELEMENT OF COMPETITIVE 
ADVANTAGE AND IDENTITY MAINTAIN  

Summary 

The importance of a brand or a country of origin is one of main factors of choice  
in the buying process. The awareness of a company and its brands has an impact on this company 
position among customers. The paper presents the analysis of chosen research results in order  
to indicate their impact on company’s strategy formulating.  
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ELEMENTY WSPARCIA MARKI W KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
Jednym z podstawowych elementów komunikacji marketingowej jest marka. W komunikacji 

marketingowej związanej z marką zachodzą zmiany. Istotnym zjawiskiem jest stosowanie, obok 
marki, takŜe elementów wsparcia marki. Badania analizujące reklamy prasowe w ogólnopolskich 
tygodnikach i dziennikach potwierdzają, Ŝe jest to fakt o istotnym znaczeniu. Sformułowano pięć 
podstawowych modeli komunikacji marketingowej związanej z marką, w tym model zawierający 
elementy wsparcia marki. 

Wstęp 
Następstwem dynamicznych zmian w sferach technologicznej, rynkowej, 

społecznej jest ewolucja procesów komunikacji marketingowej. Rozwój dotyczy 
zarówno wykorzystywanych środków komunikowania się, jak i metod oraz sposobów 
na przekazywanie informacji i skuteczne oddziaływanie na odbiorców.  

Postęp technologiczny sprawił, Ŝe w stosunkowo krótkim czasie rozwinęły się, 
wcześniej nieznane, moŜliwości przesyłu informacji za pomocą mediów 
elektronicznych: internetu, telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej. ZróŜnicowana 
reklama na stronach www, komunikaty przesyłane pocztą elektroniczną e-mail, 
komunikatory internetowe, komunikaty przesyłane za pomocą sms-ów stanowią dziś 
istotne kanały przekazu informacji marketingowej. O ich atrakcyjności decydują przede 
wszystkim niskie koszty, powszechność uŜytkowania urządzeń komunikacji 
elektronicznej, jak komputery stacjonarne i przenośne, multimedialne telefony 
komórkowe ale takŜe moŜliwość ukierunkowanie przekazu do konkretnych grup 
odbiorców, a czasami wręcz do konkretnego indywidualnego odbiorcy.  

Zmiany rynkowe dotyczą wielu obszarów, a do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć 
przesunięcie się czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej z tych twardych 
na miękkie, związane głównie z potencjałem intelektualnym, globalizację kształtującą 
nowe uwarunkowania konkurencji w skali międzynarodowej, a takŜe integrację 
regionalną określającą nowy wymiar zachowań rynkowych zarówno dla 
przedsiębiorstw jak i konsumentów. 

Zmiany społeczne związane są z silnymi i dynamicznymi przeobraŜeniami 
współczesnych społeczeństw. Te przeobraŜenia kształtują nowe jakościowo 
społeczeństwa, tak róŜne od tych, które znamy jeszcze nawet z końca XX wieku.  
Te obecne, nazywane społeczeństwem XXI wieku, szybko ewoluują w kierunku 

                                                 
1 Jarosław Kowalski – dr, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
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społeczeństwa wiedzy. Wzrost wykształcenia, swobodny dostęp do informacji, 
zindywidualizowanie postaw, takŜe konsumenckich, dostęp do produktów i usług bez 
barier terytorialnych, zanikanie tradycji regionalnych czy narodowych na rzecz 
zunifikowanego stylu Ŝycia prowadzą do określenia zupełnie nowej charakterystyki 
społeczeństwa początku XXI wieku. 

Na te zmiany musi równieŜ odpowiedzieć komunikacja marketingowa. W zasadzie 
juŜ dokonała się zasadnicza zmiana w sferze naukowej, kiedy dokonano 
przeformułowania pojęcia określającego podejmowanie wyzwań i działań związanych  
z tą funkcją w przedsiębiorstwie i innych organizacjach. Tradycyjnie rozumiana 
promocja jest wypierana przez pojęcie komunikacji marketingowej, w której podkreśla 
się dwukierunkowość przepływu informacji, a więc nawiązywanie dialogu między 
nadawcą i odbiorcą, w miejsce dotychczasowego głównie monologu promocyjnego  
od nadawcy do odbiorcy. To powoduje, Ŝe tradycyjny zbiór instrumentów promocji 
ulega równieŜ zmianom w kierunku rozszerzenia wachlarza moŜliwych sposobów 
docierania do docelowego odbiorcy i oddziaływania na niego. 

Jedną z waŜniejszych zmian jest coraz częstsze wykorzystywanie w komunikacji 
marketingowej elementów wsparcia marki, obok marki produktu, usługi czy firmy 
(organizacji). Nadawcy komunikatów marketingowych odwołują się tym samym  
do nowych wartości, nie będących pochodną, ani nie związanych bezpośrednio  
z toŜsamością swojej marki. To odwoływanie się do zewnętrznych, uniwersalnych 
wartości jest podyktowane korzyściami płynącymi z takich działań w zakresie 
skuteczności oddziaływania na odbiorców. Korzyści te wynikają z efektu migracji 
wartości z elementów wsparcia marki na markę produktu, usługi, firmy i w efekcie na 
produkt, usługę czy samą firmę. Artykuł jest poświęcony modelowi komunikacji 
marketingowej marki ze szczególnym uwzględnieniem elementów wsparcia marki. 

Komunikacja marketingowa a marka 
Komunikacja marketingowa, zwana teŜ promocją,  stanowi czwarty, podstawowy 

instrument marketingowy kształtujący ofertę przedsiębiorstwa lub organizacji 
przedstawianą rynkowi. Obecnie rozumiana komunikacja marketingowa,  
w przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianej promocji, przyjmuje charakter dialogu  
z rynkiem charakteryzując się dwustronnym przepływem informacji.  

Komunikacja marketingowa powinna być interaktywnym dialogiem między 
przedsiębiorstwem czy instytucją a ich otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym2. 
Komunikacja marketingowa, składając się na kompozycję marketingu-mix,  
w znacznym stopniu określa szanse odniesienia sukcesu na rynku przez oferowany 
produkt lub usługę.  

Na komunikację marketingową składa się zbiór zróŜnicowanych instrumentów 
oddziaływania na odbiorców. Są to instrumenty komunikacji marketingowej (promocji). 
Nie ma jednoznaczności co do liczby tych instrumentów; niektórzy autorzy stoją na 
stanowisku uznawania za instrumenty promocji tylko klasyczne formy, inni posuwają 
się dalej dodając do zbioru nowe, wykorzystujące nowe środki przekazu lub po prostu 
na tyle odmienne od pięciu klasycznych, Ŝe warte odmiennego zaklasyfikowania.  
Do klasycznych instrumentów zalicza się: 

– sprzedaŜ osobistą, 

                                                 
2 Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 16. 
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– reklamę, 
– promocję sprzedaŜy, 
– public relations, 
– marketing bezpośredni, 

będące niejako klasycznym kanonem promotion-mix. ChociaŜ i tutaj nie ma 
jednoznaczności, gdyŜ w literaturze przedmiotu moŜna spotkać się z róŜnymi zbiorami 
tych instrumentów. Na ogół są to zbiory od trzech do pięciu elementów, przy czym ten 
pełny, pięcioelementowy podaje m.in. Ph. Kotler. 

Jednak jak wcześniej zauwaŜono, postęp dokonuje się takŜe w komunikacji 
marketingowej, gdzie róŜni autorzy zauwaŜyli potrzebę wyróŜnienia takŜe innych 
instrumentów. Charakterystycznym instrumentem komunikacji marketingowej będzie  
z pewnością marketing szeptany (poczta pantoflowa), który nie jest wynalazkiem  
XXI wieku, lecz został na nowo „odkryty” jako niezwykle istotny, choć nieformalny 
kanał przepływu informacji i opinii, mający duŜy wpływ na kształtowanie postaw 
konsumenckich. 

Do innych instrumentów, zgodnie koncepcją rozszerzenia zbioru promotion-mix, 
moŜna zaliczyć: 

– opakowanie, 
– merchandising, 

które będą instrumentami związanymi z wykorzystywaniem kanałów handlowych, 
– targi i wystawy, 
– sponsoring, 
– specjalne wydarzenia, 

które będą instrumentami związanymi z róŜnymi wydarzeniami i imprezami,  
– system całościowej identyfikacji, 
– zarządzanie marką, 

które będą instrumentami związanymi z toŜsamością i wizerunkiem oraz instrumenty 
oparte o nowe media elektroniczne takie, jak: 

– strony www, 
– poczta elektroniczna e-mail, 
– komunikatory internetowe. 
Wykorzystanie marki (chociaŜ sama marka w zbiorze występuje jako oddzielny 

instrument) przewija się praktycznie w kaŜdym pozostałym instrumencie komunikacji  
z rynkiem. Pojawianie się komunikatów marketingowych na rynku bez oznaczania 
marką moŜe wynikać z dwóch powodów: pierwszym jest stosowanie strategii 
bezmarkowej, a drugim celowe działanie nadawcy komunikatu marketingowego, które 
ma na celu wzbudzenie wzmoŜonego zainteresowania treściami marketingowymi 
nieoznaczonymi marką; w wielości reklam z markami taki komunikat wyróŜnia się od 
innych wzbudzając zainteresowanie, czego tak naprawdę dotyczy.   

Bardzo rzadkie są juŜ obecnie przypadki, gdy stosuje się strategię bezmarkową. 
Takie produkty, które wcześniej powszechnie były bezmarkowe, obecnie są juŜ 
oznaczane marką, która pozwala im uczestniczyć w konkurencyjnej grze rynkowej. 
Papier toaletowy, kawa i herbata sprzedawane z worków, soki owocowe posiadają 
obecnie często bardzo silne marki, chroniące ich pozycje rynkowe przed konkurencją. 
Do produktów bezmarkowych naleŜą jeszcze najczęściej płody rolne, produkty sypkie, 
ale i one coraz częściej są oferowane pod konkretną marką, np. ryŜ, fasola, jabłka, 
węgiel, miał, koks. 
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Przyczynami nieoznaczania marką bywają zwykle nikła lub Ŝadna wartość 
emocjonalna produktu, przy jednoczesnych niewielkich moŜliwościach róŜnicowania 
wartości funkcjonalnej, albo moŜliwość oferowania produktu po niskich cenach 
uzyskiwanych dzięki redukcji kosztów lansowania marki3. 

Konsument dokonując zakupu produktu lub usługi nabywa zbiór korzyści, jakie 
zawiera oferta przygotowana przez producenta. Składają się na nią elementy materialne 
i niematerialne, fizyczne, uŜytkowe, ekonomiczne i emocjonalne. Marka jest jednym  
z tych elementów. Pod pojęciem marki, w postaci symbolicznej, kryje się zbiór wartości 
i uŜyteczności jakich konsument spodziewa się po zakupie. Marka symbolizuje 
obietnicę, mówi, czego moŜna się spodziewać od danego produktu, usługi czy 
przedsiębiorstwa4. Marka jest teŜ ofertą pochodzącą ze znanego źródła5. Nabywca 
kierując się marką upraszcza takŜe sposób dokonywania wyboru. Dzięki stosowaniu 
marek klienci mają ułatwione zadanie w interpretacji, przechowywaniu i przetwarzaniu 
duŜych ilości informacji o produktach6. 

Z kolei elementy wsparcia marki moŜna zdefiniować jako wszystkie elementy 
„zewnętrzne” w stosunku do marki, które są wykorzystane dla silniejszego 
oddziaływania marki na kupujących7, a ich charakterystyką jest to, Ŝe mają pośredni 
związek z marką, jej atrybutami, a poza tym często mają charakter uniwersalny,  
co oznacza, iŜ ten sam element wsparcia moŜe być wykorzystany przez wiele róŜnych 
marek8. 

Tradycyjnym i powszechnym instrumentem komunikacji z rynkiem jest reklama 
prasowa, dzięki której nadawcy mogą dotrzeć z komunikatami marketingowymi  
do takiej grupy odbiorców, jaka jest charakterystyczna dla danego dziennika czy 
czasopisma. W ten sposób moŜna określić docelową grupę odbiorców i dotrzeć do nich 
wykorzystując prasę jako nośnik przekazu marketingowego. Poza tym prasa ma 
ugruntowaną od dawna pozycję jako jeden z najwaŜniejszych środków komunikowania 
się przedsiębiorstw z rynkiem. Choć, jak wspomniano na wstępie, dynamiczne zmiany  
i tutaj mają miejsce. Internet w ostatnich kilku latach przebojem zdobywa rynek 
reklamowy i coraz większą część budŜetów na promocję nadawcy reklam przeznaczają 
na to nowe medium, uszczuplając je jednocześnie w tradycyjnej prasie. 

Badania komunikatów marketingowych ze wzgl ędu  
na obecno ść elementów wsparcia marki 

Badania reklam prasowych ogólnopolskich dzienników i tygodników opinii 
posłuŜyły do identyfikacji zjawiska stosowania elementów wsparcia marki oraz 
wytypowania podstawowych modeli komunikacji marketingowej zawierającej róŜne 
konfiguracje marki/marek. Badanie te przeprowadzono zatem pod kątem występowania 
elementów wsparcia marki.  

Analizie poddano reklamy prasowe (komunikaty marketingowe), które znalazły się 
w miesiącu październiku 2008 roku w czterech ogólnopolskich tygodnikach opinii: 

                                                 
3 J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 2001, s. 55. 
4 H. Pringle, W. Gordon: Zarządzanie marką. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008, s. 23. 
5 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 2005, s. 11. 
6 G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 75. 
7 J. Kall: ToŜsamość marek naleŜących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005,  

s. 48. 
8 Ibidem, s. 68. 
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Wprost, Polityce, Newsweeku oraz Przekroju, a takŜe w drugiej połowie tego miesiąca 
w trzech ogólnopolskich dziennikach: Rzeczpospolitej, Dzienniku Polska Europa Świat 
oraz Gazecie Wyborczej. Analizie poddano ogłoszenia reklamowe zamieszczone na 
ogólnopolskich stronach redakcyjnych, zawierające na ogół elementy graficzne 
(moŜliwość uŜycia logo). Nie badano ogłoszeń drobnych, zawierających jedynie krótki 
tekst, zamieszczonych na stronach przeznaczonych pod drobne ogłoszenia prasowe.  
W przypadku Gazety Wyborczej nie badano dodatków lokalnych, lecz strony 
redakcyjne ogólnopolskie tak, jak w dwóch pozostałych dziennikach. 

W wyniku analizy reklam prasowych w wymienionych tygodnikach i dziennikach 
wyodrębniono trzy kategorie reklam. Pierwszą była kategoria reklam zamieszczonych 
przez zewnętrznych reklamodawców, a więc producentów i usługodawców róŜnych 
branŜ. W reklamach tych występowały marki handlowe tych podmiotów oraz inne 
składniki. Drugą kategorią była wspólna okazjonalna akcja wielu podmiotów. W tych 
reklamach pojawiały się marki wielu podmiotów, a reklamy te dotyczyły róŜnych 
wydarzeń np. koncertu muzycznego, wydania płyty, ksiąŜki itp. Trzecią kategorię 
reklam stanowiły reklamy własne tygodników i dzienników. Istotną kategorią z punktu 
widzenia celu badania była kategoria pierwsza, pozostałe dwie nie były istotne z punktu 
widzenia celu przeprowadzonego badania. 

Łącznie w tym czasie w czterech tygodnikach i trzech dziennikach pojawiły się 
1643 reklamy prasowe na stronach redakcyjnych. Z tego 966 stanowiły reklamy 
zamieszczone przez producentów i usługodawców róŜnych branŜ, a najwięcej z nich 
pochodziło z branŜy finansowej i motoryzacyjnej. Pozostałe 677 to były reklamy 
wspólnej okazjonalnej akcji wielu podmiotów oraz reklamy własne tygodników  
i dzienników. Wśród reklam znalazły się 243 reklamy (komunikaty marketingowe) 
zawierające elementy wsparcia marki róŜnych kategorii. Stanowiły one 25,16% 
wszystkich reklam, nie licząc reklam wspólnej akcji i reklam własnych tygodników  
i dzienników. Najczęstszą kategorią elementów wsparcia marki była kategoria 
współmarek. W tygodnikach pojawiły się 764 reklamy prasowe na stronach 
redakcyjnych gazet, w tym 519 reklam zamieszczonych przez zewnętrznych 
producentów i usługodawców. Pozostałe 245 reklam naleŜało do dwóch pozostałych 
kategorii nieistotnych z punktu widzenia celu badania. Wśród reklam 137 było reklam 
zawierających elementy wsparcia marki róŜnych kategorii. Stanowiły one 26,40% 
wszystkich reklam, nie licząc reklam wspólnej akcji i reklam własnych tygodników 
zamieszczonych w tym okresie w tych tygodnikach.9 W dziennikach pojawiło się 879 
reklam prasowych na stronach redakcyjnych gazet, w tym 447 reklam zewnętrznych 
producentów i usługodawców. Pozostałe 432 reklamy (duŜy udział, duŜo większy niŜ  
w przypadku tygodników, reklam własnych dzienników) naleŜały do dwóch 
pozostałych kategorii nieistotnych z punktu widzenia celu badania. Wśród reklam 
znalazło się 106 reklam zawierających elementy wsparcia marki. Stanowiły one 23,71% 
wszystkich reklam nie licząc reklam wspólnej akcji i reklam własnych dzienników.10 

Ponad ¼ reklam zewnętrznych podmiotów zawierała róŜne elementy wsparcia 
marki. Jest to znaczący odsetek, pokazujący istotną skalę tego zjawiska. 

                                                 
9 Badanie reklam prasowych zamieszczonych w ogólnopolskiej prasie tygodniowej (tygodnikach opinii) pod kątem 

występowania elementów wsparcia marki (w tygodnikach ogólnopolskich Wprost, Polityka, Newsweek oraz Przekrój  
w okresie od 2 października do 29 października 2008 roku). 

10 Badanie reklam prasowych zamieszczonych w ogólnopolskiej prasie codziennej pod kątem występowania elementów 
wsparcia marki (w dziennikach ogólnopolskich Rzeczpospolita, Dziennik Polska Europa Świat, Gazeta Wyborcza w okresie 
od 17 października 2008 do 2 listopada 2008 roku). 
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Model komunikacji marketingowej marki  

Model budowania marki zaproponowany przez J. Kalla uwzględnia trzy 
równorzędne elementy: 

– toŜsamość marki,  
– relację oferowanych korzyści do ponoszonych kosztów 
– komunikację marketingową, 

i Ŝadnego z nich nie moŜna pominąć ani przypisać mu roli nadrzędnej oraz czwarty, 
dodatkowy element, którym są elementy wsparcia marki.  

ToŜsamość marki powinna mieć charakter w miarę niezmienny, natomiast 
pozostałe jak komunikacja marketingowa marki, relacja korzyści do kosztów, a takŜe 
elementy wsparcia marki mogą, a nawet powinny dostosowywać się do ewoluującego 
otoczenia rynkowego, w tym głównie do zmian preferencji konsumentów i strategii 
stosowanych przez firmy konkurencyjne. Zestaw tych elementów kształtuje wiedzę 
konsumenta o marce, na którą składają się znajomość marki oraz wizerunek marki,  
a która jest skutkiem oddziaływania na konsumenta instrumentów budowania marki11. 

Najbardziej charakterystycznym modelem komunikowania marki jest model,  
w którym w komunikacie marketingowym występuje marka produktu lub usługi. Mogą 
się w nim znaleźć takŜe informacje wymagane przez prawo, takie jak oznaczenie 
producenta, dopuszczenie do sprzedaŜy, data przydatności do spoŜycia oraz inne 
potrzebne informacje jak skład chemiczny, instrukcja uŜytkowania, obsługi, instalacji, 
informacja o gwarancji, kontakt z producentem, informacja o serwisie itp.  

Jednak nie jest to jedyny model występowania marki w komunikatach 
marketingowych. Z czasem pojawiły się inne, wynikające z rozwoju rynku. 

Historycznie rzecz ujmując, etap bezmarkowy, który pojawił się jako pierwszy  
i trwał bardzo długo, był stopniowo zastępowany oznaczeniem marki wytwórcy  
ewentualnie usługodawcy.  

Następnie pojawiły się marki produktów, usług , a potem, na coraz bardziej 
złoŜonym rynku, na którym zdecydowane i trwałe piętno odcisnął proces globalizacji, 
działanie korporacji międzynarodowych posiadających w portfelach nawet po kilkaset 
marek, a takŜe fale fuzji i przejęć przedsiębiorstw za czym szło powiększanie portfela 
marek będących w posiadaniu przedsiębiorstw po połączeniu, pojawiła się 
architektura marek , czyli ich kompozycja. Architektura marek jest tworzona przez 
nadawanie marki konkretnym produktom oraz zakup, sprzedaŜ bądź transfer marek12,  
a podstawą tworzenia portfela marek przez firmę jest decyzja o kreowaniu jednej bądź 
wielu marek13. 

Wraz z tymi zjawiskami i zaostrzaniem się konkurencji, która nabrała nowego, 
globalnego charakteru przyszło zrozumienie w zarządzaniu strategicznym, Ŝe taki 
wyścig prowadzi donikąd, a przede wszystkim niesie szkody dla ostro rywalizujących 
stron. Pojawiła się koncepcja współpracy w miejsce niszczącej rywalizacji, a takŜe 
koncepcja konkurowania w określonych obszarach przy jednoczesnej współpracy  
w innych. ZauwaŜono, Ŝe współpraca przynosi efekty synergii, to jest takie, których nie 
będzie bez współpracy. Jednym z pierwszych przykładów na duŜą skalę podjęcia takiej 
współpracy w postaci aliansu strategicznego było porozumienie czołowych 

                                                 
11 J. Kall: op.cit., s. 48-50. 
12 M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 64. 
13 Ibidem, s. 63. 
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europejskich producentów samochodów pochodzących z Włoch i Francji, a celem 
przedsięwzięcia było wspólne opracowanie nowej płyty podłogowej do nowych modeli. 
Przedsięwzięcie okazało się sukcesem, kaŜdy z czterech uczestniczących koncernów 
uzyskał nową płytę podłogową przy znaczącej obniŜce kosztów na jej opracowanie. 
Jednocześnie kaŜdy z producentów opatrzył nowy samochód swoją marką i nałoŜył 
własną stylistykę nadwozia. Tylko dla wtajemniczonych cztery róŜne samochody były 
tak naprawdę bardzo do siebie podobne  i róŜniły się napędem oraz elementami 
nadwozia, zaś dla przeciętnego konsumenta były markami samochodów pochodzących 
od czterech róŜnych producentów14. W ewolucji marek zaowocowało to współpracą 
marek.  

Wraz z rozwojem i dojrzewaniem tzw. społeczeństw wiedzy, co silnie łączy się  
ze wzrostem ich wykształcenia, a takŜe bogacenia się i zmianami stylu Ŝycia, 
konsumenci zaczęli w produktach i usługach poszukiwać coraz częściej wartości 
zaspokajających takŜe ich wyŜsze potrzeby, a nie tylko bezpośrednio związane  
z kupowanym produktem lub usługą. Te wyŜsze potrzeby to jest np. przekonanie, Ŝe 
firma nie prowadzi działań nieetycznych takich, jak wyzyskiwanie pracowników, praca 
dzieci, zatruwanie środowiska naturalnego itp. Będzie to takŜe wiedza o pozytywnych 
działaniach firmy takich, jak wspieranie inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych, 
sportowych, działalność charytatywna, dbałość o środowisko naturalne, współpraca  
i dobre relacje ze społecznością lokalną, wiedza o wysokiej jakości produktów, 
lokalnym lub narodowym pochodzeniu produktów, popieraniu produktów lub usług 
firmy przez liderów opinii itp. Te dodatkowe wartości firma musi zakomunikować. 
MoŜe to czynić w róŜny sposób, np. poprzez organizowanie konferencji, wywiady 
dziennikarskie (public relations), organizowanie konkursów za pomocą których moŜna 
poinformować o idei właśnie realizowanej przez firmę itp. MoŜe zrobić to takŜe  
w postaci symbolicznej, tak jak w postaci symbolicznej za pomocą własnej marki 
komunikuje otoczeniu swoją toŜsamość i wizerunek. WyraŜenie tych wyŜszych 
wartości oferowanych przez firmę moŜe odbywać się w postaci symbolicznej  
za pomocą innych marek, pochodzących z zewnątrz, z innych organizacji, a takŜe 
innych elementów symbolicznych. To z kolei zrodziło zapotrzebowanie na stosowanie 
elementów wsparcia marki, które z marką na ogół nie mają bezpośredniego związku 
ani zaleŜności. 

Przykładem zastosowania na polskim rynku elementów wsparcia marki na szeroką 
skalę było powołanie Konkursu „Teraz Polska” i ustanowienie Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. Koncepcja ta pojawiła się juŜ w 1991 roku, a pierwsza edycja odbyła 
się w 1993r. Przyświecała jej przede wszystkim chęć pomocy najlepszym polskim 
produktom w podjęciu konkurencyjnej gry na rynku. Warto przypomnieć, Ŝe w czasie 
przełomu ustrojowego, szczególnie w pierwszych latach, obserwowane było zjawisko 
„zachwytu” polskich konsumentów towarami pochodzenia zagranicznego,  
co spowodowało jednocześnie „ucieczkę” konsumentów od wielu polskich produktów, 
często nie gorszej jakości i upadek wcześniej czy później starych, mocnych do tej pory, 
marek, np. Moda Polska, Telimena. W celu przygotowania profesjonalnej formuły 
Konkursu „Teraz Polska” przyjechali do Polski amerykańscy eksperci uczestniczący  
we wdraŜaniu, z inicjatywy amerykańskiego Ministerstwa Handlu, programu promocji 

                                                 
14 Opracowanie płyty podłogowej jest jednym z najkosztowniejszych działań przy opracowywaniu nowego samochodu. 

Podjęty przez cztery firmy FIATa, Lancię, Peugeota i Citroena alians strategiczny w dalszej perspektywie zakończył się 
wchłonięciem Lancii przez FIATa i połączeniem koncernów francuskich w PSA 
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amerykańskich produktów o nazwie Malcolm Baldrige National Quality Awards 
(1988). W czasie kilkunastu lat istnienia Polski Program Promocyjny „Teraz Polska” 
pomógł wielu polskim produktom i usługom odnieść lub utrzymać sukces na polskim 
rynku. Pomógł równieŜ, co wykazały badania, wielu polskim firmom w nawiązaniu 
współpracy z zagranicznymi partnerami, a znak Godła „Teraz Polska” był jednym  
z istotnych czynników kształtujących zaufanie do polskiej firmy. 

Nie moŜna powiedzieć, Ŝe wcześniej nie stosowano róŜnych elementów 
wspierających produkty czy usługi. MoŜna przywołać tutaj choćby sytuację z wielu 
rzemieślniczych punktów usługowych, gdzie w lokalu na widocznym miejscu 
powieszony był certyfikat świadczący o kwalifikacjach oraz inne dyplomy, 
wyróŜnienia, nagrody. Jednak dopiero stosunkowo niedawno na szerszą skalę pojawiło 
się stosowanie, takŜe przez duŜe firmy, profesjonalnych, eksperckich elementów 
wsparcia marki niosących ze sobą znaczące wartości marketingowe zawierające wiedzę, 
toŜsamość i wizerunek oraz mogących przenieść te wartości na markę produktu lub 
usługi. 

Modele komunikacji marketingowej związanej z marką, proponowane przez autora, 
przedstawia rys. 1. Modele powstały w wyniku badań literaturowych oraz badań 
empirycznych ponad 1600 reklam prasowych zamieszczonych w polskiej prasie 
ogólnopolskiej. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 1. Modele komunikacji marketingowej marki 
Źródło: opracowanie własne. 

Zakończenie  

Procesy dostosowawcze do zmian w otoczeniu zachodzą takŜe w komunikacji 
marketingowej. Dobrze to świadczy o elastyczności  i zdolnościach odpowiadania na 
nowe potrzeby oraz wyzwania ze strony wyspecjalizowanych komórek zajmujących się 
komunikacją z rynkiem współczesnych przedsiębiorstw i innych organizacji. To 
kształtuje takŜe na nowo tę subdyscyplinę naukową, jaką jest komunikacja 
marketingowa, dając pole do nowych badań i opisu naukowego. 

Na podstawie badań oraz literatury przedmiotu zaproponowano podstawowe 
modele odzwierciedlające zróŜnicowanie komunikacji marketingowej związanej  
z marką. Trend związany z odwoływaniem się w komunikacji z rynkiem do 
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uniwersalnych wartości wychodzących poza obszar określony toŜsamością  
i wizerunkiem własnej marki produktu lub usługi (czy firmy lub organizacji), a więc 
stosowaniem elementów wsparcia marki, jest widoczny w praktyce.  

Przedsiębiorstwa kierujące się w swoich działaniach wysokim stopniem 
pragmatyzmu i racjonalnością podyktowaną przez rachunek ekonomiczny, nie 
stosowałyby w komunikatach marketingowych elementów wsparcia marki gdyby nie 
przynosiło to korzyści. Znamienna jest wypowiedź, którą warto w tym miejscu 
przytoczyć, jednego ze specjalistów zajmujących się komunikacją z rynkiem w jednej  
z największych firm z branŜy piwnej na polskim rynku. Zapytany o to, dlaczego firma 
przy jednej ze swoich sztandarowych marek stosuje element wsparcia marki, uzasadnił 
to jako praktyk w prosty sposób: „bo mamy z tego korzyści; gdyby tak nie było, nie 
stosowalibyśmy tego”15. Uzasadnienie krótkie, ale jakŜe treściwe, pokazujące 
racjonalną przesłankę podejmowania określonego działania przez firmę.  
Za przedsiębiorstwami podąŜają inne organizacje, w tym róŜnego rodzaju organizacje 
pozarządowe czy instytucje, przejmując od firm najlepsze wzory postępowania, takŜe  
w dziedzinie komunikacji ze swoim otoczeniem. 

Badania pokazują, Ŝe model komunikacji marketingowej marki wykorzystujący 
elementy wsparcia marki na dobre zagościł w praktyce. Korzyści marketingowe 
uzyskiwane z takiego postępowania pozwalają przypuszczać, Ŝe trend ten będzie 
rozwijał się, odpowiadając na coraz wyŜsze wymagania coraz bardziej wykształconych 
konsumentów oczekujących od produktów i usług coraz większej wartości dodanej 
zawartej nie w samym fizycznym produkcie lub usłudze, lecz w niematerialnym 
otoczeniu tego produktu, usługi. Elementy wsparcia marki takiej właśnie wartości 
dodanej dostarczają, przenosząc na markę produktu lub usługi czy na produkt lub 
usługę wartości, które same reprezentują. 

BRAND’S ASSISTANCE ELEMENTS  

IN MARKETING COMMUNICATION 

Summary  

A brand is a general element of marketing communication. There are changes in marketing 
communication. Using brand’s assistance elements in marketing communication is a substantial 
trend. Research work concerning to appearing of brand’s assistance elements in press advertising 
confirm that it is a fact. Five general models of marketing communication according to brand 
were created, including the model containing brand’s assistance elements. 

                                                 
15 Wypowiedź na konferencji naukowej Branding Day, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, maj 2009; marka piwa 

Tyskie występuje wraz z nagrodą konkursową. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Jan Mikołajczyk, Tomasz Wanat1 

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU CENTRUM 

HANDLOWEGO NA PRZYKŁADZIE STAREGO 

BROWARU W POZNANIU 

Streszczenie 
Artykuł przestawia działania związane z kształtowaniem wizerunku, który jest 

istotnym elementem strategii marketingowej centrum handlowego. W dobie rosnącej 
konkurencji centrum handlowe oferuje znacznie więcej niŜ moŜliwość zrobienia 
zakupów. Stary Browar w Poznaniu kreuje swój image jako miejsce, gdzie klienci mają 
moŜliwość kontaktu ze sztuką, co w praktyce przynosi znakomite efekty. 

Wstęp 
Przedsiębiorstwa handlowe w dobie silnej konkurencji na rynku starają się 

maksymalnie wykorzystać róŜnorodne narzędzia promocji tak, aby skutecznie zwrócić 
uwagę klientów, zachęcić ich do zrobienia zakupów oraz pozostawić pozytywne 
wraŜenie, w nadziei na kolejne udane zakupy w niedalekiej przyszłości. Dzięki 
konkurencji, klienci sklepów mają dzisiaj do wyboru szeroki asortyment towarów  
i usług, oferowanych w róŜnych miejscach, po róŜnych cenach i wspartych róŜnymi 
działaniami promocyjnymi. Kompozycja tych elementów wpływa na subiektywnie 
postrzegany „pakiet korzyści”. Subiektywna ocena tych korzyści przez potencjalnych 
klientów, w porównaniu z subiektywnie postrzeganymi „kosztami” (poza poziomem 
cen są to takŜe m.in. czas i sposób dotarcia do sklepu), decyduje o wizerunku danego 
sklepu, jako miejsca robienia zakupów, a tym samym decyduje o sukcesie lub jego 
poraŜce.  

Podobnie jest z centrum handlowym, z tą róŜnicą, Ŝe centrum handlowe  
to zgrupowanie róŜnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych, 
prowadzonych zazwyczaj przez róŜne przedsiębiorstwa, stanowiące pewną całość (pod 
względem handlowym, asortymentowym, usługowym, architektonicznym, 
budowlanym, organizacyjnym i administracyjnym), przystosowane do kompleksowej 
obsługi klientów2. KaŜde przedsiębiorstwo handlowe tworzy swój własny wizerunek, 
dlatego moŜna by zaryzykować tezę, Ŝe wizerunek centrum handlowego to suma 
wizerunków poszczególnych najemców (sklepów i lokali usługowych, które znajdują 
się w danym centrum). Nic bardziej mylnego. Okazuje się, Ŝe na wizerunek centrum 
handlowego składa się coś więcej, a mianowicie celowo podejmowane działania, przez 

                                                 
1 Jan Mikołajczyk – dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 
Tomasz Wanat – dr, Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998, s. 176-178. 
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właściciela (lub firmę zarządzającą centrum handlowym), po to by wykreować  
w świadomości klientów coś, co pozytywnie wyróŜni dane centrum, traktowane jako 
całość i zapewni sukces rynkowy w dłuŜszym okresie czasu.  

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań, jakie podejmuje firma Fortis, 
zarządzająca Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu, aby wykreować  
i utrzymać wizerunek miejsca, gdzie handel styka się ze sztuką. Stary Browar to  
nie tylko centrum handlowe, to miasto w mieście, w którym nie tylko dokonuje się 
udanych zakupów, ale centrum gdzie warto bywać. W końcu pełna nazwa tego miejsca 
to Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar, a to zobowiązuje. 

Wizerunek jako element kształtowania strategii 
marketingowej przedsi ębiorstwa  

Przez wizerunek przedsiębiorstwa rozumie się najczęściej wykreowane jego 
publiczne oblicze lub obraz przedsiębiorstwa w świadomości społecznej3. Wizerunek 
lub inaczej image przedsiębiorstwa jest to, co ludzie sądzą o firmie. W literaturze 
spotyka się jednak wiele róŜnych definicji, które oddają istotę wizerunku i dokładniej 
opisują jego rolę. Wizerunek moŜna określić m.in. jako projekcję osobowości firmy, 
którą ludzie postrzegają, z którą się identyfikują i wobec której wyraŜają własne opinie  
i odczucia4. MoŜna takŜe powiedzieć, Ŝe wizerunek to subiektywne postrzeganie 
przedsiębiorstwa przez otoczenie, w którym funkcjonuje. Jest to wyobraŜenie 
organizacji powstałe u odbiorców na podstawie świadomych lub nieświadomych 
działań firmy. Wizerunek tworzy się pod wpływem własnych doświadczeń, uznanych 
za wiarygodne opinii innych konsumentów czy oddziaływania środków masowego 
przekazu. Wizerunek przedsiębiorstwa moŜe pełnić róŜne funkcje, m.in.5: 

a) jest nośnikiem charakteru produktu i stanowi czynnik wpływający na decyzję 
wyboru marki przez nabywców, 

b) oferuje konsumentom dodatkowe niematerialne korzyści (np. prestiŜ, 
nobilitacje, wyróŜnienie), 

c) pozwala róŜnicować produkty, marki i przedsiębiorstwa, sprzyja ich 
indywidualizacji, tworzeniu toŜsamości i osobowości firm, 

d) przyczynia się do tworzenia zaufania do firmy, 
e) jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko podejmowania zakupów,  
f) sprzyja uproszczeniu podejmowania decyzji o zakupie.  
Istnieją dwa podstawowe warunki, od których zaleŜy dobry wizerunek 

przedsiębiorstwa: 
1. Stan faktyczny – czyli  rzeczywistość w organizacji, która daje podstawy do 

uzyskiwania dobrej reputacji. 
2. Umiejętne komunikowanie tej rzeczywistości opinii publicznej. 

MoŜna podjąć próbę klasyfikacji wizerunku przedsiębiorstwa ze względu na dwa 
kryteria: charakter wizerunku oraz zasięg wizerunku. Rozpatrując charakter wizerunku 
wyróŜnia się image pozytywny, obojętny i negatywny. Najbardziej poŜądany przez 
przedsiębiorców jest wizerunek pozytywny, który moŜe przynieść same korzyści pod 
warunkiem, Ŝe się nad nim pracuje i dba o niego. Pozytywnego wizerunku nie moŜna 

                                                 
3 Kompendium wiedzy o marketingu. Red. H. Mruk, B. Pilarczyk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 214. 
4 J. Penc: Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 212. 
5 Kompendium… op. cit., s. 242. 



Jan Mikołajczyk, Tomasz Wanat 

 

 

252

tylko posiadać. Zobowiązuje on do pewnych działań, które będą potwierdzać jego 
charakter. Image obojętny nie wyrządzi szkody przedsiębiorstwu, ale teŜ nie przyniesie 
mu Ŝadnych korzyści, stawiając go w cieniu konkurencji zauwaŜanej i docenianej przez 
otoczenie. Najgorszą sytuacją jest dopuszczenie do pojawienia się negatywnych opinii  
o firmie. Wytworzony, a następnie utrwalony w pamięci klienta zły obraz 
przedsiębiorstwa jest bardzo trudny do naprawienia oraz wymaga wielu kosztownych 
zabiegów, przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe nie zawsze te zabiegi są skuteczne.  
Od samego początku działalności firmy przedsiębiorca powinien sobie postawić za cel 
to, aby było ona postrzegana w korzystnym świetle. Ugruntowany wizerunek 
przedsiębiorstwa „dobrego”, wytwarzającego „dobry” produkt, przedstawiającego 
ciekawą ofertę, a przy tym uwaŜanego za podmiot uczciwy i rzetelny jest pierwszym 
krokiem do sukcesu firmy.  

Zaś według kryterium zasięgu rozróŜnia się image: 
– lokalny − moŜna o nim mówić wtedy, gdy podmiot działa na niewielkim 

obszarze, jest znany na terenie najwyŜej kilku miejscowości albo teŜ  
w dzielnicy miasta, czy tylko na kilku ulicach, w pobliŜu których mieści się 
jego siedziba; przykładem podmiotu o lokalnym wizerunku moŜe być 
osiedlowy sklep lub piekarnia, 

– regionalny − takim wizerunkiem charakteryzują się przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na terenie większej liczby miejscowości, stanowiących 
region kraju (na przykład województwo),  

– krajowy − posiadają go firmy, które prosperują na terenie całego kraju,  
– ogólnoświatowy − naleŜący do przedsiębiorstw wychodzących z działalnością 

poza granice ich kraju.  
Wizerunek centrum handlowego to, zgodnie z wcześniejszymi rozwaŜaniami, 

subiektywna ocena oferty kompleksu handlowo-usługowego, przez jego potencjalnych 
klientów. Wizerunek centrum handlowego moŜe być kształtowany przez wiele 
czynników, na które główny wpływ mają właściciele centrum i najemcy powierzchni. 
Spośród czynników zaleŜnych od właściciela centrum handlowego, do najwaŜniejszych 
naleŜy zaliczyć: 

a) wybór branŜ towarowych (specjalizacja lub uniwersalizacja oferty), 
b) określenie zakresu i rodzaju świadczonych usług, 
c) właściwy dobór najemców (tenant mix), 
d) opracowanie i prowadzenie wspólnych działań marketingowych na rzecz 

całego centrum (w tym np. programów edukacyjnych, organizowanie wystaw, 
koncertów, nocnych zakupów, itp.) 

e) prowadzenie lub sponsorowanie róŜnych instytucji charytatywnych, 
f) umiejętne nagłaśnianie i przekazywanie informacji o wydarzeniach w centrum. 
Natomiast spośród czynników zaleŜnych od najemców, najwaŜniejsze to: 
– właściwy dobór oferty towarów i usług (szerokość i głębokość asortymentu)  

do oczekiwań docelowej grupy nabywców, 
– odpowiedni poziom cen (marŜ handlowych), 
– atrakcyjne programy lojalnościowe i akcje promocyjne pojedynczych sklepów 

(np. wyprzedaŜe). 
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Pojęcie centrum handlowego 
Do niedawna nie było w Polsce jednej, powszechnie stosowanej definicji centrum 

handlowego. Najczęściej przyjmowano, Ŝe jest to zgrupowanie róŜnorodnych 
detalicznych jednostek handlowych i usługowych, prowadzonych zazwyczaj przez 
róŜne przedsiębiorstwa, stanowiące pewną całość (pod względem handlowym, 
asortymentowym, usługowym, budowlanym, architektonicznym, organizacyjnym  
i administracyjnym), przystosowane do kompleksowej obsługi klientów6. 

Pod koniec 2005 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Handlowych 
(które powstało w 1957 roku w USA), zrzeszające ponad 75 000 członków z 80 krajów, 
przedstawiło badania dotyczące definicji centrum handlowego w róŜnych krajach 
Europy7. Celem tych badań było opracowanie standardu definicji, który ułatwia 
funkcjonowanie podmiotów na rynku, jest takŜe podstawą międzynarodowych 
porównań o znaczeniu finansowym i operacyjnym. W wyniku przeprowadzonych analiz 
przyjęto, Ŝe europejskie centrum handlowe to obiekt handlowy zaplanowany, 
wybudowany i zarządzany jako odrębna całość, łączący lokale handlowe, usługowe  
i część wspólną, o minimalnej powierzchni wynajmu brutto 5000 m28. MoŜna wyróŜnić 
10 międzynarodowych typów centrów, które mogą być podzielone na 2 kategorie 
generalne – centra tradycyjne i profilowane – tabela 1 

Tabela 1. Międzynarodowa klasyfikacja europejskich centrów handlowych 

Rodzaj Rozmiar Powierzchnia wynajmu 
brutto  

tradycyjne 

Bardzo duŜe 80.000 m2 i więcej 
DuŜe 40.000 – 79.999 m2 

Średnie 20.000 – 39.999 m2 

Małe 5.000 – 19.999 m2 

profilowane 

Park Handlowy 
DuŜy 
Średni 
Mały 

20.000 m2 i więcej 
10.000 – 19.999 m2 

5.000 – 9.999 m2 
Factory Outlet  5.000 m2 i więcej 

Centrum 
tematyczne 

plus usługi rozrywkowe 
bez usług rozrywkowych 

5.000 m2 i więcej 
5.000 m2 i więcej 

Źródło: Definicja centrum handlowego. BliŜej europejskiego standardu. http://www.prch.org.pl/definicja-
ch.html. 

Centra profilowane zawierają specyficzny zestaw najemców (z jednej branŜy,  
np. meblowej). Centrum handlowe moŜe znajdować się pod jednym dachem, moŜe teŜ 
znajdować się w kilku budynkach (połączonych specjalnymi alejkami). Małe centra 
handlowe znajdują się w centrum miasta lub na jego obrzeŜach. Oprócz super- lub 
hipermarketu znajdują się w nich sklepy odzieŜowe, obuwnicze, meblowe, AGD,  
z zabawkami i prezentami, apteka, kwiaciarnia, artykuły dla zwierząt itp. Park 
handlowy (Retail Park) jest połączeniem głównie średnio- i wielkopowierzchniowych 
specjalistycznych sklepów. Zaś Factory Outlet to zbiór sklepów, w których producenci 
i dystrybutorzy sprzedają po niŜszych cenach nadwyŜki produkcyjne i końcówki serii 

                                                 
6 Leksykon marketingu…op.cit., s. 176-178. 
7 About ICSC Home. http://www.icsc.org/about/about.php. 
8 Definicja centrum handlowego. BliŜej europejskiego standardu. http://www.prch.org.pl/definicja-ch.html. 
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swoich produktów. Istotą centrum tematyczne jest koncentracja na oferowaniu 
wybranej kategorii dóbr. Oprócz specjalizacji produktowej centrum tematyczne moŜe 
dodatkowo oferować szeroką gamę usług rozrywkowych. W centrum takim 
połączonym z rozrywką najczęściej pojawia się kino, restauracje, bary, kręgle, fitness 
itp. Centrum bez usług rozrywkowych koncentruje się na niszy rynkowej lub na 
konkretnej grupie docelowej. 

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poz naniu  
Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu powstało na bazie 

dawnego Browaru Huggera – ponad stuletniej nieruchomości zlokalizowanej w ścisłym 
centrum miasta, przy ulicy Półwiejskiej − najsłynniejszej ulicy handlowej Poznania. 
Historia Browaru sięga roku 1844, gdy do Poznania przybył Ambrosius Hugger – 
piwowar z Wirtembergii. Jego synowie, Juliusz i Alfons około 1876 roku zaczęli 
tworzyć słynne później Browary Huggera9. Najlepszy okres rozwoju Browaru braci 
Huggerów przypadał na początek dwudziestego wieku, kiedy to po przekształceniu  
w spółkę akcyjną dobudowano wokół dziedzińca budynek biurowy i warsztaty 
bednarskie (w 1905 r.) oraz charakterystyczny nowy komin. W roku 1926 nastąpiło 
przejęcie spółki przez Koncern Chemiczny dr Romana Maya, a następnie, w roku 1937 
przez Browar Związkowy Związku Restauratorów. 

W okresie II wojny światowej Browar przeszedł pod zarząd niemiecki  
i kontynuował produkcję piwa do końca 1944 r. Pod koniec wojny w piwnicach 
urządzono bunkry i schrony. Podczas walk o Poznań budynki uległy znacznemu 
zniszczeniu. Po wojnie budynki zostały przejęte przez Zakłady Piwowarskie, które 
kontynuowały produkcję piwa do 1980 roku. Do 1997 roku funkcjonowała na terenie 
Browaru wytwórnia wód gazowanych. W grudniu 1998 r. firma Fortis Sp. z o.o., 
naleŜąca do GraŜyny Kulczyk, zakupiła nieruchomości Browaru od firmy Lech 
Browary Wielkopolski. Po pozyskaniu sąsiednich gruntów od Agencji Mienia 
Wojskowego i podmiotów prywatnych spółka Fortis rozpoczęła proces inwestycyjny, 
którego finałem było otwarcie w listopadzie 2003 r. części handlowej, a w maju 2004 r. 
Dziedzińca Sztuki. Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar uznane zostało 
przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych ICSC (International Council  
of Shopping Centers) w 2004 r. za Najlepsze Centrum Handlowe Europy, a w roku 
2005 otrzymało tytuł Najlepszego Centrum Handlowego Świata. Jest to pierwsza tak 
prestiŜowa nagroda, jaką otrzymało centrum handlowe w Polsce. 

Działalno ść w sferze kultury i sztuki Starego Browaru  
Stary Browar50 50 jest wizytówką miasta Poznania, praktycznie od momentu jego 

otwarcia w 2003 r. Projekt realizuje oryginalną ideę 50 50, tzn. kaŜdy projekt składa się  
w 50% z działalności artystycznej, a druga połowa jest określana w zaleŜności  
od specyfiki danego przedsięwzięcia. Stary Browar jest przykładem rewaloryzacji, czyli 
procesu przywracania wartości, poprzez remont lub modernizację obiektów  
o szczególnej wartości zabytkowej. Rewaloryzacja wymaga dodatkowych prac 
badawczych i realizacyjnych, mających na celu wyeksponowanie wartości 

                                                 
9 www.starybrowar.pl. 
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zabytkowych10. Efektem dobrze przeprowadzonej rewaloryzacji obiektu o pewnej 
wartości historycznej moŜe stać się rewitalizacja istotnego obszaru miasta  
(np. centrum), jak to się stało, dzięki Staremu Browarowi w Poznaniu. Niewątpliwym 
atutem Centrum Handlowego Stary Browar jest bardzo umiejętne połączenie handlu, 
rozrywki, sztuki i biznesu. Istotnym czynnikiem róŜnicującym to centrum od innych  
w Polsce jest takŜe wyjątkowa atmosfera, będąca wynikiem m.in. duŜej staranności 
podczas całego procesu projektowania i realizacji prac budowlanych oraz 
wykończeniowych, dających niepowtarzalną, takŜe w sensie architektonicznym, 
wartość dodaną. 

To, co zdecydowanie wyróŜnia Stary Browar spośród innych centrów handlowych, 
to silny związek przestrzeni handlowej ze światem sztuki i kultury. Na terenie centrum 
handlowego odbywa się wiele imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze 
masowym. Dzięki „wyj ściu” sztuki z zamkniętych sal teatrów, muzeów, a takŜe sal 
wykładowych wyŜszych uczelni i udostępnieniu jej w miejscu tak zwyczajnym  
i przyziemnym jak centrum handlowe – zaistniała realna moŜliwość praktycznego 
„trafienia pod strzechy”, czyli bezpośredniego kontaktu i obcowania milionów klientów 
centrum z tym, co do tej pory w praktyce dostępne było dla bardzo wąskiego grona 
znawców, koneserów i miłośników tego, co piękne, ulotne i niewymierne. 

Sztuka jest wszechobecna na terenie obiektu. MoŜna jej dotknąć, posłuchać  
i oglądać, a takŜe uczestniczyć w jej tworzeniu. Na terenie Starego Browaru oraz Blow 
Up Hall – interaktywnego dzieła sztuki mieszczącego luksusowy Hotel Blow Up (5*), 
bar i restaurację, zaprojektowanego wokół instalacji meksykańsko-kanadyjskiego 
artysty Rafaela Lozano-Hemmera – znajduje się kilkanaście dzieł sztuki autorstwa 
artystów światowego formatu (np. rys. 1). 

 
Rys. 1. Rzeźba Uśmiech KsięŜyca Igora Mitoraja w Starym Browarze 
Źródło: Uśmiech KsięŜyca Igora Mitoraja. http://starybrowar5050.com/news/1092. 

Kluczową rolę w animowaniu kultury i sztuki zarówno dla grona artystów, 
pasjonatów i koneserów, jak i dla szerokiego grona odbiorców odgrywa Kulczyk 
Foundation – podmiot o szeroko zakrojonej strategii tworzenia nowych przestrzeni 
publicznych sprzyjających kontaktom i umacnianiu więzi społecznych poprzez kulturę  

                                                 
10 Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler: Rewitalizacja − Rehabilitacja – Restrukturyzacja. 

Odnowa Miast. IGPiK, Kraków 2000, s. 33. 
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i sztukę. Ideą przyświecającą tej fundacji jest stworzenie platformy dialogu wielu 
pokoleń artystów, konfrontacja uczniów i mistrzów, promowanie najwyŜszej 
artystycznej jakości oraz, poprzez pozostawanie jak najbardziej otwartym dla szerokiej 
publiczności, przerzucanie pomostu między artystą i odbiorcą współczesnej sztuki. 
Jedną z podstawowych form działalności Fundacji jest kreowanie unikatowych w skali 
Poznania i kraju wydarzeń artystycznych trwale wpisujących Stary Browar  
na kulturalną mapę Polski11. 

WaŜną rolę w finansowaniu działań programowych Fundacji odgrywa mecenat  
i sponsoring. Dzięki realizacji bogatego i ambitnego programu artystycznego Fundacja 
ta staje się jedną z waŜniejszych instytucji kultury w kraju. Urzekająca architektura 
miejsca i jego moŜliwości wystawiennicze sprawiają, iŜ Stary Browar odbierany jest 
jako opiniotwórcze miejsce promocji zarówno artystów, jak i wspierających ich 
sponsorów. Poznański Stary Browar, miejsce jeszcze do niedawna zapomniane i bliŜej 
nieznane mieszkańcom miasta, zostało odbudowane oraz udostępnione społeczeństwu, 
stając się jedną z atrakcji handlowych, architektonicznych i kulturalnych miasta.  

Działania Fundacji skupiają się wokół Dziedzińca Sztuki, gdzie w budynkach 
Galerii i Słodowni (o łącznej powierzchni wystawienniczej 2 000 m2) prowadzona jest 
intensywna działalność wystawiennicza (współczesne sztuki plastyczne, fotografia  
i design), prezentacje działań performatywnych (przedstawienia teatralne i taneczne) 
oraz projekcje filmowe i koncerty muzyczne. Projekty Fundacji mogą równieŜ być 
realizowane na terenach sklepu, dziedzińca czy parku. Podczas rozbudowy Dziedziniec 
Sztuki został zadaszony, łącząc nową część kompleksu z juŜ istniejącą. KaŜdej wiosny  
i lata na Dziedzińcu Sztuki odbywa się szereg imprez kulturalnych, wśród których 
dominują: 

a) plenerowe koncerty muzyki jazzowej i elektronicznej, 
b) projekcje kina plenerowego − cieszące się olbrzymim zainteresowaniem, 

prezentujące klasykę kina oraz najwartościowsze premiery, 
c) występy czołowych polskich dj-ów z towarzyszeniem „Ŝywych” instrumentów, 
d) wiele nieregularnych imprez – występy teatralne, kabaretowe. 
Budynek Galerii posiada dwie sale wystawowe: 
– salę wystawową na I piętrze o wymiarach 9m x 18,5m i wysokości 3,5m, 
– salę wystawową na II piętrze o wymiarach 9m x 18,5m i wysokości 4,3m 

(słuŜy ona takŜe jako miejsce projekcji kina eksperymentalnego oraz spotkań  
z literatami i artystami). 

Z kolei Słodownia to sześciopoziomowy budynek z cegły z przyłączonym 
budynkiem Suszni, będący główną częścią historycznej zabudowy browaru Huggera. 
Trzy poziomy Słodowni przeznaczone są na szeroko rozumianą działalność kulturalną, 
wystawienniczą, perfomatywną, filmową i koncertową. Suszenia to sala przeznaczona 
do róŜnego rodzaju prezentacji artystycznych. Pomieszczenie stanowi komin  
o podstawie 9m x 9m i wysokości 15m, biegnący wzwyŜ całego budynku Słodowni.  
Na poziomie I piętra pomieszczenie wyposaŜone jest w antresolę umoŜliwiającą 
publiczności obserwowanie wydarzenia. W pomieszczeniu odbywają się koncerty 
muzyki improwizowanej, performance oraz wystawy. 

Rozbudowany program wystawienniczy Kulczyk Foundation koncentruje się  
na prezentacji sztuki współczesnej, a jego misją jest promocja i wspieranie młodych 

                                                 
11 www.kulczykfoundation.pl. 
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lokalnych artystów (cykl Młodzi artyści w Starym Browarze), przy jednoczesnym 
prezentowaniu prac wybitnych twórców z Polski i zagranicy. Intensywny program 
wystaw, zainaugurowany w kwietniu 2004 roku retrospektywną wystawą światowej 
sławy włoskiego designera Aleksandro Mendiniego, obejmuje prezentacje róŜnych 
sztuk plastycznych – malarstwa, fotografii, rzeźby i design’u. 

Ambicją właściciela Fundacji jest stworzenie w Starym Browarze pulsującego 
artystycznym Ŝyciem centrum, skupiającego wokół siebie młodych plastyków, 
kuratorów i krytyków sztuki, umoŜliwiając jednocześnie konfrontację publiczności  
z pracami wielu pokoleń twórców. Galeria odwaŜnie propaguje współczesną sztukę, 
przełamując stereotypy w jej odbiorze, przede wszystkim jednak pozostaje otwarta na 
świeŜe propozycje artystyczne i nowe trendy, zawsze gotowa objąć je artystycznym 
mecenatem. Cele programu wystawienniczego obejmują: 

a) prezentację najciekawszych osiągnięć sztuki współczesnej, z naciskiem  
na dziedziny, które do tej pory w Polsce uwaŜane były za sztuki o niepełnej 
randze artystycznej (design, fotografia), 

b) prezentację obok wystaw mistrzów młodego pokolenia artystów i wspieranie 
rozwoju lokalnego środowiska plastycznego, 

c) upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych trendów w sztukach 
plastycznych i przełamywanie bariery między twórcą a odbiorcą sztuki 
współczesnej poprzez towarzyszące wystawom spotkania z artystami  
i programy edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy. 

Adresatami tego programu są wielopokoleniowe środowiska plastyczne oraz 
szeroka publiczność. Ideą programu performatywnego w Starym Browarze jest 
wykreowanie w Poznaniu aktywnego artystycznie miejsca, które pozostając otwartym 
na najnowsze sposoby inscenizacji, będzie jednocześnie centrum dyskusji o kondycji 
współczesnych sztuk scenicznych. Program ma prezentować te formy działalności 
teatralnej, które mimo ogromnego zainteresowania widowni pojawiają się ledwie 
śladowo (lub nie miały dotąd szansy zaistnieć w ogóle) w programie kulturalnym 
Poznania. Stąd celem Fundacji jest jednocześnie wypełnianie juŜ istniejących luk 
repertuarowych i prezentacja najciekawszych nowych zjawisk z obrębu sztuk 
performatywnych z Polski i zagranicy. WaŜnym zadaniem jest takŜe objęcie mecenatem 
młodych, obiecujących artystów poszukujących nowych, własnych dróg i środków 
ekspresji, przełamujących stereotypowe przekonania o prowincjonalności Poznania na 
mapie teatralnej kraju i swoją pracą potwierdzających potencjał tkwiący w rodzimych 
twórcach. Zgodnie z obraną drogą, Studio w Słodowni prezentuje najciekawsze 
zjawiska z dziedziny szeroko rozumianych sztuk performatywnych – performance art, 
body art, awangardowego teatru lalek, a przede wszystkim tańca współczesnego, 
zajmującego w misji Fundacji szczególną pozycję.  

Poznań – miasto, w którym od 30 juŜ lat istnieje profesjonalny zespół tańca 
współczesnego (Polski Teatr Tańca – Balet Poznański) – nadal paradoksalnie nie 
posiada stałego miejsca prezentacji tańca, a zarówno profesjonalne, jak i amatorskie 
Ŝycie taneczne, z braku zewnętrznych impulsów w postaci częstych prezentacji  
i wymiany doświadczeń z artystami z zewnątrz, prawie w ogóle się nie rozwija. Poprzez 
swoje działania Stary Browar ma nadzieję stać się domem poznańskiego (i nie tylko) 
tańca współczesnego, prezentując najciekawsze, nieznane dotąd w Polsce, 
przedstawienia, jednocześnie aktywnie wspierając rozwój lokalnego środowiska 
tanecznego poprzez zapraszanie uznanych artystów i wykreowanie edukacyjnego 
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programu międzynarodowych projektów i warsztatów choreograficznych rozwijających 
umiejętności i wiedzę rodzimych młodych twórców oraz szerokiej publiczności na 
temat fascynującej sztuki tańca. Cykl comiesięcznych prezentacji tanecznych Stary 
Browar – Nowy Taniec, kulminować się będzie w Forum Nowej Choreografii – 
pierwszym w Polsce festiwalu prezentującym najciekawszych, eksperymentujących 
artystów europejskich. 

Fundacja, poza kreowaniem oryginalnych zdarzeń performatywnych, angaŜuje się 
równieŜ we współorganizację renomowanych zdarzeń teatralnych  
(z Międzynarodowym Festiwalem MALTA na czele), a Studio Teatralne jest równieŜ 
gospodarzem DKF Słodownia – cotygodniowych spotkań z kinem artystycznym. 

Podsumowanie 
Przedstawione powyŜej programy stanowią jedynie mały fragment podejmowanych 

przedsięwzięć, które bardzo skutecznie kształtują pozytywny wizerunek tego centrum 
handlowego jako miejsca, gdzie sztuka jest faktycznie „na wyciągnięcie dłoni”. Miejsce 
to, zdaniem zarządzających centrum handlowym jest takŜe okazją dla klientów do 
staranniejszego ubrania się, poprawy fryzury lub makijaŜu12. Stary Browar zatem to coś 
więcej niŜ miejsce, gdzie moŜna zrobić zakupy.  

Dzięki temu Stary Browar stał się jedną z najwaŜniejszych atrakcji turystycznych 
Poznania, zaraz po renesansowym Ratuszu, a przed piękną Starówką, 
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gotycką Katedrą, terenem rekreacyjnym nad 
Maltą, słynnym kiedyś Okrąglakiem, czy barokową Farą13. 

SHOPPING CENTER IMAGE DEVELOPMENT BASED ON THE 

EXAMPLE OF STARY BROWAR IN POZNAŃ  

Summary  

The paper provides activities related to formulation of an image, which is an essential 
element of the shopping center's marketing strategy. In an era of increasing competition  
in retailing, shopping center offers much more than the opportunity to go shopping. Stary Browar 
in Poznań creates its own image, as the place where customers have the opportunity  
to communicate with art, which in practice brings excellent business results. 

                                                 
12 J. Głaz: Rozmowa z R. Przybyłem. „Band Magazyn Starego Browaru” 2008, nr 4, s. 32. 
13 Badania ankietowe autorów. 
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MARKA WŁASNA PRODUKTÓW  

śYWNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZYPRAW 

Streszczenie 
Polska jest w początkowym stadium rozwoju marek własnych produktów spoŜywczych,  

w tym przypraw. Rozwój zróŜnicowanych marek handlowych poszerza asortyment produktów  
i jednocześnie znacząco wpływa na kształtowanie się ich cen. W pracy przeanalizowano marki 
własne przypraw i dokonano oceny ich asortymentu oraz poziomu cenowego. Asortyment 
przypraw we wszystkich sklepach był bardzo zbliŜony, w kaŜdym dostępne były przyprawy 
naleŜące do najpopularniejszych, przy czym ich ceny okazały się stosunkowo niskie.  

Wprowadzenie 
Klasyczna marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór albo ich kombinacja 

stworzona celem rozpoznania oferty przedsiębiorstwa (produktu) oraz wyróŜnienia jej 
spośród ofert konkurencji2. J. Altkorn definiuje markę jako produkt, który zapewnia 
korzyści funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią  
w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu3. Podkreśla, Ŝe w marketingu 
fundamentalne znaczenie ma podejście łączące w sobie trzy znaczenia marki: jako 
oznaczenie poszczególnej pozycji asortymentowej, jako synonim znaku towarowego  
w literaturze prawniczej i aktach prawnych oraz jako skrót myślowy o wyraźnie 
wartościującym odcieniu, oznaczający rynkowy wizerunek produktu. Marka moŜe 
składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Marka lub jej 
część objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym. W polskim ustawodawstwie 
nie moŜna znaleźć definicji marki, za to pojawia się w nim pojęcie znaku towarowego. 
Marka po zarejestrowaniu w Urzędzie Patentowym staje się znakiem towarowym.  

Marki własne na rynku produktów spo Ŝywczych 
Marki wprowadzane przez sieci super- i hipermarketów nazywane są róŜnorodnie: 

etykieta własna (own label), marka prywatna (private label), marka dystrybutora 
(distributor label), czy teŜ marka sklepu (store brand)4. Wśród marek handlowych 
moŜna wyróŜnić: 

a) marki flagowe – o prostym opakowaniu z nazwą produktu i podstawowymi 
parametrami bez sygnatury sieci, 

                                                 
1 Joanna Newerli-Guz dr inŜ., Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, 

Akademia Morska w Gdyni. 
2 B. Siuta: Strategia zarządzania produktem. Oficyna Wydawnicza Ośrodku Postępu Organizacyjnego sp z.o.o., 

Bydgoszcz 1996, s. 17. 
3 J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 45. 
4 Z. Wałkowski: Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju marek prywatnych. „Marketing i Rynek” 2000, nr 7, s. 34. 
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b) marki wyłączne − dyskontowe − często upodobnione do marek producentów, 
cena pozycjonowana jest w nich niŜej niŜ w marce producenta, nie zawierają 
nazwy sieci, 

c) marki własne − marki pierwszej dostępnej ceny − produkty o moŜliwie 
najniŜszej cenie na rynku, 

d) marki własne − marki wyłączne sieci – o porównywalnej jakości z markami 
wiodących producentów, ale niŜszej cenie, 

e) marki sieciowe − o jednolitej nazwie marki i sieci, produkty wysokiej jakości, 
o cenie zbliŜonej lub niŜszej do marek znanych producentów5. 

Rozwój tych zróŜnicowanych marek handlowych poszerza asortyment produktów  
i jednocześnie moŜe znacząco wpływać na kształtowanie się ich cen. Zdolność marki 
handlowej danej sieci sklepów do wywoływania trwałych, pozytywnych  
i wyjątkowych skojarzeń oraz, poprzez nie, do oddziaływania na zachowania zakupowe 
klientów tej sieci jest miarą siły marki handlowej. Siła marki pozwala na określenie 
relatywnej pozycji konkurencyjnej marki oraz identyfikację jej silnych  
i słabych stron6. 

Dane AC Nielsen potwierdzają, iŜ we wszystkich krajach Europy rośnie znaczenie 
marek własnych produktów spoŜywczych. Są kraje takie jak Wielka Brytania, gdzie 
produkty marek własnych private labels stanowią 82% marek w koszyku zakupowym, 
we Francji i Szwajcarii udział marek własnych w koszyku zakupowym wynosi około 
70%, w Niemczech 55%. W tych krajach obserwuje się szybki rozwój marek własnych 
ze względu na obecność w nich pręŜnie działających sieci dyskontowych takich, jak 
Lidl, Aldi. 

Z tych samych danych wynika, Ŝe Polska jest w początkowym stadium rozwoju 
marek własnych, lecz w handlu detalicznym obserwowany jest wzrost ich sprzedaŜy. 
Znaczenie marek własnych na naszym rynku w poszczególnych grupach 
asortymentowych jest zróŜnicowane, róŜni się teŜ znacząco od udziałów marek 
własnych w obrocie handlowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. W zgodnej 
opinii ekspertów, na polskim rynku nie rozwinął się jeszcze wyŜszy segment cenowy 
marek własnych, gdyŜ nadal z marką własną utoŜsamiane są produkty najniŜszego 
segmentu cenowego. Wynika to z faktu, Ŝe konkurujące ze sobą sieci supermarketów,  
a to one przede wszystkim oferują wyroby own label, posłuŜyły się nimi jako jednym  
z podstawowych instrumentów w wojnie cenowej. Obecnie na rynku obserwuje się 
zmianę podejścia do marek własnych, pojawiły się marki własne, tj. Krakowski 
Kredens w sieci delikatesów Alma o uznanej juŜ renomie i cenie plasującej ich 
produkty w wyŜszym segmencie cenowym. Jednak strategia realizowana w przeszłości 
powoduje, iŜ marki własne cieszą się relatywnie niskim zaufaniem konsumentów7. 

Zachowanie konsumentów na rynku przypraw 
Popyt na produkty Ŝywnościowe jest zmienny w czasie, wynika to z ciągłego 

kształtowania się trendów w Ŝywieniu i nowych zwyczajów Ŝywieniowych. 

                                                 
5 T. Domański: Strategie marketingowe duŜych sieci handlowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 2001, s. 56. 
6 M. Małkowska-Borowczyk: Poziom siły marki sieci handlowej – identyfikacja i operacjonalizacja pojęcia.  

W: Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu, Poznań 2008, s.325-332. 

7 Na polskim rynku przybywać będzie marek własnych sieci handlowych. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 2007, nr 6,  
s. 72-73. J.L. Mauduit: Home truths. Common notions about Private labels and now they may no longer be true. Consumer 
Insights, Private Label, AC Nielsen Europe 2007. 
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Zachowanie konsumenta na rynku, jego decyzje nabywcze w przypadku marek 
własnych nie róŜnią się od tych charakterystycznych dla marek producenta. Konsument 
pomimo zakupu marek własnych chce dalej odczuwać przyjemność związaną  
z zakupami, których nie moŜe ograniczać zbyt mały asortyment czy nieatrakcyjne 
opakowanie produktu. 

Z badań M. Bartosik-Purga przeprowadzonych wśród młodych Europejczyków 
najistotniejszymi czynnikami przy zakupie produktów Ŝywnościowych były jakość tych 
produktów i ich cena, dla 50% badanych narodowości − wygląd, a dla 25% marka8. 
NaleŜy przy tym pamiętać, iŜ subiektywne opinie konsumentów nie mogą być 
rozpatrywane jako rzeczywista jakość produktu. 

Codzienna praktyka i doświadczenia konsumentów wskazują, Ŝe konkurencja  
i mechanizmy rynkowe nie stanowią dla nich wystarczającej gwarancji bezpieczeństwa. 
Dlatego teŜ konsument, dokonując zakupu produktów Ŝywnościowych powinien 
zwracać uwagę na elementy, które stanowią o bezpieczeństwie zdrowia i Ŝycia9.  
W przypadku tworzenia marki produktu spoŜywczego najistotniejsze staje się 
postrzeganie jego jakości. 

Przyprawy stanowią specyficzną grupę produktów spoŜywczych, spoŜywanych  
w niewielkich ilościach, lecz codziennie. Dodatek przypraw podnosi wartość smakową  
i zapachową potrawy − właściwości aromatyzujące, zwiększa jej trwałość – 
właściwości konserwujące – mają działanie bakterio- i grzybobójcze. Przyprawy 
stosowane w porę i w odpowiednich ilościach słuŜą takŜe ludziom w profilaktyce  
i leczeniu wielu schorzeń, ich znaczenie zdrowotne w duŜej mierze zaleŜy od zawartych 
w nich substancji czynnych. W przypadku surowca, jakim są zioła i przyprawy 
najistotniejsze w kształtowaniu jakości produktu finalnego są warunki uprawy i zbioru 
surowca, ich późniejsze przetworzenie polegające głównie na poddaniu procesom 
suszenia i przechowywanie w odpowiednich warunkach. 

Jak wynika z badań własnych autorki miejscem, gdzie ankietowani dokonują 
zakupu przypraw były głównie pobliskie sklepy osiedlowe, w tym dyskontowe (65,4% 
badanych) oraz supermarkety (48,1%)10. Najistotniejszym czynnikiem decydującym  
o wyborze konkretniej marki przy zakupie przypraw jest ich skład − 70,3% 
ankietowanych bierze go pod uwagę dokonując zakupu. Drugim w kolejności 
czynnikiem wpływającym na wybór przypraw jest ich cena (47,1%), następnie marka 
(37,6%), zaś kolejnymi, mniej istotnymi czynnikami są: opakowanie, reklama, łatwy 
dostęp i opinia innych konsumentów. Wszyscy badani deklarują uŜywanie tego rodzaju 
produktów, aczkolwiek stwierdzono pewne zróŜnicowanie ze względu na rodzaj 
stosowanych przypraw. Ponad 90% ankietowanych uŜywa w kuchni głównie przypraw 
czystych, 67,3% deklaruje uŜywanie mieszanek przyprawowych, a 22,1% wskazuje na 
uŜywanie ziół zarówno suszonych, jak i świeŜych.  

Skład, a co za tym idzie smak przyprawy, w opinii badanych konsumentów był 
najistotniejszym czynnikiem decydującym o zakupie − 96,2% ankietowanych uwaŜało, 

                                                 
8 M. Bartosik-Purga: Decyzje nabywcze młodych Europejczyków – waŜność czynników wyboru. W: Zarządzanie 

produktem. Teoria, praktyka, perspektywy…op.cit., s. 355-362. 
9 M. Bombol, A. Dąbrowska: Zachowania konsumentów na rynku produktów Ŝywnościowych. „Handel Wewnętrzny” 

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s. 24-31.  
10 J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska: Zachowanie konsumentów na rynku przypraw. W: Zarządzanie produktem. Teoria, 

praktyka, perspektywy…op.cit., s. 247-252. J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska: Zachowanie konsumentów na rynku mieszanek 
przyprawowych. „Handel Wewnętrzny” Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s. 106-110. 
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iŜ przyprawy poprawiają smak potraw, ale uŜywane w odpowiedniej ilościach, 
pozostała część badanej populacji uŜywa je, nie zastanawiając się nad tym.  

Marki własne przypraw w świetle bada ń własnych 
Podczas przeprowadzonych do tej pory badań wybranych przypraw stwierdzono  

w ostatnich dwóch latach w tym segmencie rynku rozwój asortymentu przypraw 
sprzedawanych pod marką własną sieci handlowych. Z badań autorki wynika, iŜ są one 
atrakcyjne pod względem cenowym, zaś gramatura opakowań przypraw marek 
własnych jest w większości niŜsza od przypraw dostępnych w obrocie handlowym pod 
marą producenta. 

Badania dotyczące asortymentu przypraw marek własnych przeprowadzono  
w 2008 roku w wybranych sklepach, tj.: Intermarche − oferującego markę Sigal, której 
producentem jest Cykoria SA, Tesco − Hazi Piros Papryka, która sprzedaje swoje 
przyprawy pod marką koncernu brytyjskiego, Kaufland − marka Mammita, przyprawy 
dostarczane w większości przez kraje europejskie, tj. Hiszpania, Turcja, Słowacja,  
i w Lidl − marka Mikado, przyprawy tej marki produkowane są przez takie kraje jak: 
Egipt, Turcja, Wietnam, Indonezja, Chiny i Polska. 

W tabeli 1 przedstawiono asortyment przypraw marek własnych z uwzględnieniem 
ceny opakowania jednostkowego i jego gramatury. NaleŜy zwrócić uwagę,  
iŜ asortyment przypraw we wszystkich sklepach był bardzo zbliŜony, w kaŜdym z nich 
dostępne były przyprawy naleŜące do najpopularniejszych, przy czym na 47 pozycji 
tylko jedna posiadała cenę wyŜszą od 1 zł.  

Tabela 1. Charakterystyka przypraw marek własnych wybranych sklepów z uwzględnieniem ich ceny  
i gramatury 

Nazwa przyprawy Intermarche Tesco Kaufland Lidl 

Bazylia 0,69gr/10 g 0,39gr/10g 0,39gr/10g 0,49gr/10g 

Curry 0,59gr/15g 0,49gr/30g 0,61gr/40g 0,49gr/30g 

Cynamon 0,59gr/15g 0,36gr/15 g 0,69gr/40g 0,69gr/30g 

Czosnek granulowany 0,69gr/20g 0,47gr/20g 0,55gr/30g 0,79gr/30g 

Kminek − 0,49gr/8g 0,48gr/30g 0,59gr/40g 

Liść laurowy 0,79gr/6g 0,35gr/5g − 0,79gr/5g 

Majeranek 0,59gr/5g 0,29gr/8g 0,29gr/8g 0,39gr/8g 

Oregano 0,75gr/10 g 0,42gr/10g 0,39gr/10g 0,69gr/10g 

Papryka ostra 0,89gr/20g − 0,57gr/30g 0,69gr/20g 

Papryka słodka 0,79gr/20g 0,49gr/30 g 0,49gr/20g 0,75gr/30g 

Pieprz czarny mielony 0,89gr/20gr 0,59gr/20g 0,47gr/20g − 

Pieprz czarny ziarnisty 0,99gr/20 g 0,59gr/30g 0,48gr/14g 0,59gr/14g 

Ziele angielskie 1,15gr/15g − 0,49gr/12g 0,59gr/12g 

Źródło: opracowanie własne. 

Gramatura opakowań przypraw marek własnych była bardzo zróŜnicowana od 5g 
dla majeranku z Intermarche do 40g dla curry i cynamonu zakupionego w sieci 
Kaufland i kminku z Lidl. Przyprawy marek handlowych zwykle są sprzedawane  
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w opakowaniach o gramaturze 15-20g, z wyłączeniem przypraw liściastych, dla których 
gramatura jest niŜsza  8-15g. Ich cena w przypadku przypraw popularnych kształtuje się 
na poziomie 1-2 zł za opakowanie. Na podstawie danych zebranych z rynku dokonano 
analizy porównawczej ceny jednostkowej 10g (najczęściej spoŜywanych według badań 
własnych) przypraw marek własnych sieci handlowych i marki Kamis – tabela 2. 

Tabela 2. Ceny przypraw marek własnych w przeliczeniu na 10 gram produktu (zł) 

Źródło: opracowanie własne. 

Porównując ceny przypraw wybranych sieci występujące w nich pod marką własną 
moŜna stwierdzić, Ŝe najniŜsze ceny stwierdzono w sieci Tesco, kolejne w sieci 
Kaufland, Lidl i najdroŜsze w Intermarche. Dla porównania z cenami przypraw marek 
własnych podano ceny przypraw najpopularniejszego producenta na rynku polskim, 
tylko w 1 na 30 przypadku przyprawa marki własnej – majeranek Intermarche − była 
droŜsza od odpowiadającej jej przyprawy marki Kamis.  

NajdroŜszą przyprawą Kamis był cynamon, który okazał się być najtańszą 
przyprawą wszystkich badanych marek własnych, jego średnia cena dla wszystkich 
sieci wynosi 0,22zł/10g – rys. 1. 
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Rys. 1. Porównanie średnich cen wybranych przypraw marek własnych sieci z cenami przypraw Kamis (zł). 
Źródło: opracowanie własne. 

Przyprawa Intermarche Tesco Kaufland Lidl Kamis 

Bazylia 0,69 0,39 0,39 0,49 0,93 

Cynamon 0,23 0,24 0,17 0,23 1,19 

Majeranek 1,18 0,36 0,36 0,49 0,99 

Oregano 0,75 0,42 0,39 0,69 0,93 

Papryka słodka 0,39 0,16 0,16 0,25 0.93 

Pieprz czarny ziarnisty 0,49 0,20 0,34 0,42 0,69 
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NajdroŜszą przyprawą marki własnej okazał się majeranek 0,60 zł/10g. Przyprawy 
liściaste tj. majeranek, oregano i bazylia są stosunkowo droŜsze od pozostałych, 
moŜliwe, iŜ wynika to ze stosunkowo niskiej wagi otrzymywanego suszu i duŜego 
stosunku objętości do masy. Najpopularniejsza na świecie przyprawa − pieprz czarny 
badanych marek własnych kosztuje średnio 0,36zł/10g, w przypadku marki Kamis jest 
on o 0,33zł/10g droŜszy. 

Uzyskane wyniki potwierdzają niskie ceny marek własnych wybranych sieci. 
MoŜna to tłumaczyć tym, iŜ dystrybuują one produkty swoich marek do większości 
krajów europejskich oraz posiadają duŜą liczbę punktów sprzedaŜy, a co za tym idzie 
kupujących, nie generują duŜych nakładów na promowanie marki i jej produktów, 
dzięki czemu mogą sprzedawać produkty w bardziej atrakcyjnych cenach.  

Według AC Nielsen ceny w sklepach dyskontowych takich jak Lidl są niŜsze  
od rynkowych nawet o 30%. Inaczej wygląda sprawa na rynku, np. w Niemczech gdzie 
relatywnie duŜy udział marek własnych zmniejsza tę róŜnicę w Lidl do 19%. W Lidl 
niezaleŜnie od kraju sprzedawana jest taka sama grupa marek własnych. Istotną rzeczą 
w polityce tej sieci jest szeroki asortyment sklepów, gdzie marki producentów nie 
zastępują marek własnych, a oferowane są jako dodatkowe produkty11. 

Podsumowanie 
Na podstawie badań I. Kowalczuk tylko 10,9% respondentów kupuje bardzo często 

produkty Ŝywnościowe marek własnych, aŜ 22,8% badanych nie kupuje ich nigdy12. 
Analizując te same badania, zdaniem autorki, przyprawy moŜna dołączyć do grupy 
produktów, które na rynku wyróŜnia silne promowanie marek o wyrazistym wizerunku, 
gdzie marka jest waŜnym czynnikiem wyboru, a postępowanie nabywców podczas 
zakupu cechuje duŜa lojalność wobec marki.  

Firmy, których produkty przyprawowe są najczęściej kupowane i rozpoznawane  
na rynku, według badań własnych to: Kamis (72,1%), Prymat (27,9%), Galeo (19,2%), 
Cykoria i Kotanyi (11,5%)13. Wyniki tych badań są zbieŜne z wynikami Pentor,  
w opinii którego najczęściej sprzedawanymi markami w sklepach do 400m² naleŜą 
Kamis (58,4%), Prymat (13,3%) oraz Winiary (12,5%)14. Przyprawy Kamis kupowane 
są najczęściej, pomimo ich zdecydowanie wyŜszej ceny w porównaniu z przyprawami 
marek własnych. Przeprowadzone badania potwierdziły niską cenę przypraw marek 
własnych, asortyment przypraw w badanych sieciach był w ocenie autorki 
wystarczający, znalazły się w nim przyprawy wskazywane przez konsumentów jako  
te najczęściej kupowane. 

Pomimo niewielkiej skłonności konsumentów do zakupu produktów oznaczonych 
marką własną placówki handlowej rozwój rynku marek własnych produktów 
Ŝywnościowych wydaje się być nieunikniony. Warunkować go będą: ciągły rozwój 
rynku marek własnych oraz, co potwierdziły badania własne, rzeczywiście atrakcyjne 
ceny tych produktów.  

 
 

                                                 
11 Porównanie pozycji sieci Aldi i Lidl w Europie na podstawie badania The Nielsen Company. 

http://pl.acnielsen.com/news/dyskonty.shtml. 
12 I. Kowalczuk: Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku produktów Ŝywnościowych. „Handel 

Wewnętrzny”, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s.373-378.  
13 Raport przyprawy. Pentor, Poznań, www.poradnikhandlowca.com.pl/bezcms/archiwum/online03/05/raport4.html. 
14 J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska: Zachowanie konsumentów na rynku przypraw…, s. 250. 
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OWN BRANDS OF FOOD PRODUCTS  

IN THE EXAMPLE OF SPICES 

Summary 

Poland is in the initial stage of development of own brands of food products, including 
spices. The development of different commercial brands expands products lines and at the same 
time significantly affects the formation of their prices. The paper examines own brands of spices 
and makes assessments of their lines and level of prices. Product lines of spices in all stores were 
similar, the most popular spices were available in each of them, and the prices were relatively 
low. 
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ZNACZENIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI  

WIZUALNEJ W ODNIESIENIU DO ORGANIZACJI 

KONFERENCJI NAUKOWYCH 

Streszczenie 
Artykuł ma na celu pokazanie, jak wykorzystywane są elementy składające się na toŜsamość 

danego podmiotu oraz uświadomienie błędnego kojarzenia Corporate Identity tylko  
z przedsiębiorstwem. Brak kompleksowości w zarządzaniu toŜsamością firmy sprawia, Ŝe 
dochodzi do utraty zaufania, spadku kontroli nad szeroko pojmowaną komunikacją. Budując 
wizerunek organizacji, kaŜdy bowiem aspekt, przy odbiorze przekazu, odgrywa istotną rolę. 
Analizowaną tematykę odniesiono do organizacji konferencji naukowych. 

Wprowadzenie  

Firma, która zamierza osiągnąć sukces na rynku i wykreować w umysłach 
odbiorców pozytywny obraz, musi w odpowiedni sposób ukształtować wszystkie 
elementy, jakie składają się na jej wizerunek. Nie wystarczy bowiem sam przyciągający 
kolor, zwykłe logo czy przeciętne materiały reklamowe. Podstawowym aspektem 
podczas budowania pozycji rynkowej jest spójność wszystkich składników w procesie 
identyfikacji.  

Często moŜna spotkać się z potocznie uŜywanym określeniem w komunikacji 
pomiędzy właścicielami marek a agencjami reklamowymi – „kreowanie wizerunku 
marki”. Tworzy to w ten sposób błędny obraz kontroli ze strony producenta czy teŜ 
agencji reklamowej nad marką. Tymczasem wizerunek marki kreuje się w umysłach 
konsumentów, poprzez odbierane przez nich, jak i przetwarzane, biegnące od niej 
sygnały. Ani właściciel marki, ani tym bardziej agencja reklamowa powiązana z daną 
marką nie moŜe mieć nad nią kontroli, nad doświadczeniami konsumentów z danym 
produktem czy teŜ opiniami wyraŜanymi przez uŜytkowników, dzięki którym kreowane 
są najtrwalsze jak i najtrudniejsze do zmiany skojarzenia2. 

Wizerunku nie moŜna określić pojęciem statycznym, ulega on bowiem zmianie 
wraz ze zmianą poglądów czy upodobań. Powstaje, rozwija się niezaleŜnie od woli 
zainteresowanych, nie zawsze stanowi odzwierciedlenie rzeczywistości. 
Przedsiębiorstwo posiada wiele wizerunków, które są zaleŜne od podmiotów mających 
kontakty z organizacją3. 

Jak naleŜy podchodzić do kreowania wizerunku, co stanowi jego sedno? Na to 
pytanie pozwala odpowiedzieć hasło Corporate Identity bądź inaczej ujmując − 

                                                           
1 Kamila Peszko − mgr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 J. Kall: Jak zbudować silną markę od podstaw. Wyd. Helios, Gliwice 2006, s. 27-28. 
3 J. Tkaczyk: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

W: Kierunki rozwoju w marketingu usług. Red. A. Czubała, J.W. Wiktor. WSPIM, Chrzanów 2002, s. 223-235. 
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identyfikacja wizualna, pod którą kryje się zestaw cech, umoŜliwiający wyróŜnienie 
danej firmy z otoczenia. 

Corporate Identity stanowi kompletne opracowanie identyfikacji wizualnej firmy, 
standaryzację wszystkich elementów wizerunku, pozwala realizować strategię 
komunikowania się z otoczeniem oraz budować przewagę konkurencyjną4.  System 
identyfikacji wizualnej, czyli całość symboliki stosowanej przez firmę, pierwotnie 
określał termin „toŜsamość”, który rozpatrywany jest w trzech aspektach (rys. 1): 

− Corporate Design − logo, papeteria firmowa, uniformy, itd. 
− Corporate Communication – np. reklamy, public relations, polityka 

informacyjna, itp. 
− Corporate Behaviour − normy, wartości, zachowania, itd. 

 
Rys.1. Corporate identity 
Źródło: ToŜsamość. www.nobledesign.pl/corporate-identity/tozsamosc-przedsiebiorstwa.html. 

Obecnie toŜsamość jest ujmowana bardzo szeroko poprzez sposób, w jaki 
przedsiębiorstwo manifestuje swoją filozofię wobec otoczenia oraz komunikację  
i zachowanie. Identyfikacja wizualna określana jest terminem toŜsamości wizualnej 
(corporate design). Organizacja daje się rozpoznawać poprzez zewnętrzne  
i wewnętrzne, widoczne uosabianie wielu atrybutów, które poddawane są ocenie  
ze strony odbiorów. W oparciu o nie, wyrabiane są określone wyobraŜenia o firmie, jej 
subiektywny obraz czyli wizerunek. By zaprojektować odpowiednią identyfikacje 
wizualną naleŜy opracować spójny system elementów wizualnych, oparty na jednolitym 
kodzie kolorystycznym i graficznym5. 

Z całościową identyfikacją związana jest pewna teoria wskazująca na fakt, iŜ 
toŜsamość jest wyrazem osobowości firmy. Hipoteza ta stała się głównym postulatem 
rozwijanej w latach 80-tych teorii zarządzania całościową identyfikacją firmy. 
ZałoŜenie to zostało zaczerpnięte z psychologii społecznej, w której wizerunek 
człowieka, sposób w jaki jest postrzegany, stanowi wyniki jego zachowania, bazującego 
na osobowości i własnym wizerunku. Z koncepcją tą wiąŜą się pewne kontrowersje. 

                                                           
4 Co oznacza corporate identity. http://e-alw.com/faq10.html. 
5 E. Stopa-Pielesz: Corporate Design czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy. Wyd. Profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Kraków 2002, s. 25. 
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Wynika to z faktu, iŜ osobowość przedsiębiorstwa bywa kształtowana takŜe przez jego 
zachowanie. W środowisku badaczy bardziej akceptowalną teorią jest wskazująca na to, 
iŜ przedsiębiorstwo posiada pewną toŜsamość, wewnętrzny „charakter” (corporate 
identity), którego komunikat odbierany jest w sposób konsekwentny6. 

Istota i elementy identyfikacji wizualnej  
Elementem, który w sposób najbardziej podstawowy charakteryzuje identyfikację 

wizualną jest logo, czyli ujęty w formie skrótowej znak graficzny spełniający rolę 
marketingową, a jednocześnie informacyjną. Poprzez łatwe skojarzenie pozwala 
zidentyfikować daną firmę, instytucję, organizację czy teŜ promujący się podmiot. 
Istotnym zadaniem jest wyróŜnianie logo z otoczenia, przyciągnięcie uwagi 
oglądającego, a następnie powiązanie go emocjonalnie z symbolizowanym podmiotem. 

Identyfikacja wizualna to system ściśle określonych i zespolonych wzorców, 
pozwalających tworzyć pozytywne opinie o marce i firmie. Najpopularniejsze wzorce, 
ujęte przewaŜnie w postaci księgi identyfikacji wizualnej, stanowią określone zestawy 
form7: 
1. Definicja toŜsamości (konstrukcja symbolu i zasady stosowania logotypu, 

kolorystyka, typografia). 
2. Artykuły piśmienne (papiery firmowe, koperty, teczki, wizytówki).  
3. Publikacje (raporty roczne, monografie). 
4. Materiały prezentacyjne (broszury, ulotki, elementy wystawiennicze, programy 

konferencji). 
5. Materiały dla prasy (komunikaty prasowe, artykuły, wywiady). 
6. Materiały promocyjne (długopisy, torby firmowe). 

Obecnie toŜsamość wykorzystywana jest przez przedsiębiorstwo jako powszechne 
narzędzie do promocji oraz poprawiania kultury organizacyjnej8. KaŜdego dnia i prawie 
nieustannie, mamy do czynienia z gigantyczną ilością informacji. Cały czas człowiek 
odbiera bodźce poprzez zmysły, dlatego naleŜy je rozpoznać, porządkować i reagować 
na nie. 

Produkty „przychodzą” i „odchodzą”, ale firma funkcjonuje nadal. Rdzeniem 
toŜsamości jest „indywidualność”. W odniesieniu do przedsiębiorstwa, odnosi się to 
przede wszystkim do zdolności, rozpoznawania i róŜnicowania firmy we wszystkich 
mediach i kanałach komunikacji. WaŜne jest, Ŝe te „spójności” nie mogą pochodzić  
z jednorodności. KaŜde przedsiębiorstwo czy teŜ inny podmiot zajmujące się dbaniem  
o wizerunek, musi dbać od samego początku o kształtowanie osobowości.  

Identyfikacja wizualna a organizacja konferencji  
Zainteresowanie spostrzeganiem wizerunku nie dotyczy tylko firm, lecz równieŜ 

kaŜdego podmiotu, który oferuje coś swoim odbiorcom. Organizacja konferencji 
wymaga, by uczestnik wyszedł z niej zadowolony, usatysfakcjonowany tym, co usłyszał 
i zobaczył. KaŜda jednostka, która zajmuje się przygotowywaniem cyklicznych spotkań 
stara się ukształtować swój obraz. W przypadku zewnętrznych aspektów opiera się na 
dobraniu odpowiedniej kolorystyki, która będzie później kojarzona z danym 

                                                           
6 J. Tkaczyk: op. cit., s. 223-235. 
7 Identyfikacja wizualna. http://www.emarketingexperts.pl/pl/rozwiazania_i_uslugi/corporate_identity/. 
8 ToŜsamość przedsiębiorstwa. http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/tozsamosc-przedsiebiorstwa.html. 
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podmiotem. W przypadku konferencji organizowanych przez uczelnie, kolor ten jest 
często powiązany z barwami, jakimi się posługuje. Jednak nie stanowi to reguły.  
W przypadku logotypu sytuacja jest podobna, jak kolorów. Tworzenie 
rozpoznawalnego znaku, jakim jest logo pozwala w szybszy sposób zareagować, 
zachęcić potencjalnych uczestników do zapoznania się z komunikatem, aby 
odpowiedzieli na proponowane zgłoszenie. Jednostki jednak zmieniają swoje logotypy  
i tracą przez to część odbiorców. W takiej sytuacji najlepiej jest zakomunikować stary  
i nowy obrazu, nazwę pozwalając w ten sposób na zakodowanie zmiany w umysłach 
odbiorców.  

Wykorzystywane logo, czy to umieszczone na stronie internetowej czy na 
przedmiotach, musi wyglądać tak samo jak w przypadku papeterii, wizytówek, 
folderów reklamowych i ulotek. Nie moŜe być podobne – powinno być identyczne. 
Dotyczy to zarówno kwestii parametrów kolorystyki, jak i typografii, proporcji, 
wzajemnych elementów znaków9. Poza atrybutami symbolicznymi, przyciągającym 
elementem składni komunikacji marketingowej są tzw. gadŜety. Wizytowniki, kubki, 
pendrivy czy ciekawie zapakowane flamastry stanowią mile kojarzony i spostrzegany 
dodatek, który czasem moŜe zamazać wstępne, małe niedociągnięcia organizacyjne.  
Nie moŜna takŜe pominąć wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych  
i piśmienniczych jak: notesy, teczki, długopisy z logotypem lub nazwą organizacji 
przygotowującej konferencję bądź sponsora, który współfinansuje spotkanie. Wszystko 
to bowiem pozwala tworzyć jedną wspólną całość. 

Sponsorzy stanowią bardzo kluczowe miejsce. Im podmioty te są bardziej znane  
i szanowane w danym kręgu, tym bardziej prestiŜowa staje się konferencja, gdyŜ  
w oczach odbiorców zainteresowanie takich firm określoną konferencją musi mieć 
swoje podstawy, wynikające z ich uznania i zaufania do organizatora. Firmy oferujące 
swoje fundusze, które „utoŜsamiają się” z danym wydarzeniem, ponoszą ryzyko, czy 
jakość, która zostanie zaoferowana przez koordynatora konferencji będzie 
wystarczająca dla potencjalnie przyszłorocznych uczestników. Sponsorzy zakładają, Ŝe 
jeśli tak, to ich firma moŜe być kojarzona właśnie z tym wydarzeniem i dzięki temu 
moŜe przerzucić uwagę uczestników na oferowane przez siebie dobra i usługi.  
W sytuacji odwrotnej spostrzeŜenie ich jakości, jak i ich oferty oraz zainteresowanie 
moŜe być słabe bądź nie ulegnie Ŝadnej pozytywnej zmianie. Sponsoring jest bowiem 
celowym działaniem podmiotu gospodarczego, który promuje swój znak firmowy, 
handlowy, nazwę lub teŜ wizerunek10. 

W przypadku organizowania konferencji naukowych szczególnie znaczący element 
ma zakres merytoryczny, który wiąŜe się z artykułami umieszczanymi w wysoko 
punktowanych publikacjach. Dla naukowców, dydaktyków ma to duŜe znaczenie. 
Przekłada się to bowiem na ich dorobek zawodowy i moŜliwości dalszego 
kształtowania swojego awansu naukowego. Odpowiednie przygotowanie programu 
konferencji, niepopełnienie w nim błędu, zaproponowanie bogatej oferty,  
a w przypadku konferencji naukowych – „przekazanie głosu” osobom uznanym, 
pozwala zakwalifikować ją do renomowanych, profesjonalnych i godnych polecenia. 

                                                           
9 M. Wojtoń: Jak cię widzą... tak cię kupią, „MpK-T”, nr 160, z dnia 22-02-2007; http://www.marketing-news.pl/ 

theme.php?art=527. 
10 Podstawy marketingu; Problemy na dziś i jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2008, s. 269. 
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Nie powinno zabraknąć równieŜ mediów, informacji znajdujących się w prasie  
czy na stronie internetowej. NaleŜy jednak unikać „przerostu formy nad treścią”. 
Przekaz nie moŜe być ani zbyt obszerny ani nie powinien pominąć najwaŜniejszych 
tematów. Zbyt obszerne wzbudzą bowiem odczucie empatii do treści; brak zaś 
informacji bez moŜliwości uzyskania ich, chociaŜby poprzez podany kontakt, zniechęca 
do dalszych poszukiwań. Równie waŜny jest mailing, zwłaszcza w czasach 
społeczeństwa informacyjnego. Stanowi on bowiem najszybsze źródło informacji. 

Zakończenie 
Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań mówiąc o corporate identity nie moŜna 

przypisywać go tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw. Nie naleŜy równieŜ traktować go 
w sposób powierzchowny. Wszystko, co jest robione, jak kształtowane i przedstawiane 
zapisuje się w pamięci odbiorców tworząc ich przekonania i poglądy. 

Organizując wszelkiego rodzaju eventy, konferencje, budując wizerunek 
przedsiębiorstwa czy jednostki warto opierać się o ukształtowane, juŜ sprawdzone 
wzorce oraz nie zapominać o psychologicznych reakcjach odbiorców w ich 
powszechnych zachowaniach. Gdy podmiotom zaleŜy na wykreowaniu unikatowej 
toŜsamości i wizerunku, muszą pamiętać o powiązaniu wszystkich elementów systemu 
identyfikacji w jedną spójną całość – jak mówi polskie przysłowie „jak cię widzą, tak 
cię piszą”. 

Salomon Asch, amerykański psycholog, w przeprowadzonych badaniach wykazał, 
Ŝe obserwując osobę, natychmiast stwarzane jest jakieś wyobraŜenie o jej osobowości. 
Wystarczy rzut oka, kilka słów, by stworzyć bardzo wyraźne wraŜenie. Człowiek w 
ciągu pierwszych 30 sekund kontaktu z drugim człowiekiem, podświadomie kształtuje 
swoją opinię o nim. Takie wraŜenie pozostaje w nim na długo, a moŜliwość dokonania 
zmiany swoich opinii, zajmuje bardzo duŜo czasu. To samo odnosi się do wizerunku.  
W kaŜdym z tych przypadków istnieje jednak moŜliwość przynajmniej częściowego 
wpływania na własny wizerunek. Wystarczy tylko chcieć11. 

THE IMPORTANCE OF VISUAL IDENTIFICATION SYSTEM 

FOR THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC CONFERENCES 

Summary 

The paper is intended to indicate the way or using the elements making up the identity  
of an entity and to raise awareness of the erroneous matching Corporate Identity with company 
only. The lack of complexity in managing the company's identity makes loss of trust and decrease 
control over wide ranging communication. Building the image of an organization every aspect  
of the communication receiving plays an important role. The analyzed theory is refereed to 
organizing scientific conferences.  

                                                           
11 M. Wojtoń: op.cit. 
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PRODUKT JAKO NOŚNIK WARTOŚCI 

Streszczenie 
Celem artykułu jest próba syntetycznego ujęcia roli i znaczenia zarządzania wartością  

w odniesieniu do produktu. We współczesnej koncepcji biznesowej kreowanie i dostarczanie 
wartości powinno być zarządzane i koordynowane z innymi działaniami firmy w sposób 
maksymalizujący prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Z właściwym podejściem, 
koordynacją wielu działań przedsiębiorstwa są w stanie dostarczyć na rynek produkt spełniający 
wymagania konsumentów w sposób zyskowny i tworzący satysfakcjonujący udział rynkowy. 

Wprowadzenie 
W ujęciu marketingowym produktem jest kaŜda rzecz oferowana na rynku w celu 

zwrócenia uwagi, nabycia, uŜytkowania lub konsumpcji, która moŜe zaspokoić określoną 
potrzebę lub pragnienie. Produkt stanowi zatem dynamiczny zbiór korzyści, wiązkę 
atrybutów lub cech, funkcji, korzyści nadających się do uŜycia oraz wymiany, w formie 
materialnej/rzeczywistej i niematerialnej/nierzeczywistej.  

NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe produkt jako dobro, ewentualnie usługa oferowany na 
rynku, jest inaczej odbierany przez wytwórców, pośredników, a inaczej przez 
konsumenta. Dla przedsiębiorstwa istotny jest sam w sobie (jego historia, koszty oraz 
technologia związane z jego wytworzeniem, itp.), klient lub odbiorca nie kupuje 
fizycznego produktu, lecz płaci za zaspokojenia swoich potrzeb oraz aspiracji2.  

Przedsiębiorca winien traktować produkt jako zespół/amalgamat cech, korzyści  
i wartości oferowanych dla satysfakcjonującego zaspokajania potrzeb i pragnień  
w procesie doprowadzania do wymiany3. Produkt jest zatem nośnikiem i przekazicielem 
wartości i jako taki posiada: uŜyteczność formy, miejsca nabycia, konsumpcji/zuŜycia, 
uŜyteczność czasu, uŜyteczność własności, uŜyteczność informacji i kosztu 
zakupu/eksploatacji/alternatywnego zakupu oraz wartości marki. 

T. Levitt uwaŜa, iŜ rzeczywista konkurencja nie występuje między tym,  
co przedsiębiorstwa wytwarzają w swoich fabrykach, lecz między tym, co one dodają 
do swych produktów w postaci opakowania, usług, reklamy, porad dla nabywców, 
cen, magazynowania, sposobów dostawy i innych zabiegów, które mają wartość dla 
nabywców. Stanowi to o konieczności budowania strategii i zarządzania produktami. 
Podstawowym jej elementem jest wykreowanie produktu i dostarczenie wartości dla 
klienta, spełniając w ten sposób jego oczekiwania oraz generującego korzyści dla 
przedsiębiorstwa. NaleŜy przy tym dąŜyć do uniknięcia tzw. krótkowzroczności 

                                                 
1 Piotr Ratajczyk – dr, Katedra Marketingu Produktu, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 Product Management and Marketing Dictionary. Version 1.0 – May 2003, www.sequentlearning.com. J. Altkorn,  

T. Kramer: Leksykon marketing. PWE, Warszawa 1998, s. 194. 
3 Podobne podejście prezentuje D.R. Lehmann, R.S. Winer w Product Management. McGraw-Hill 2002, s. 16-17. 
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marketingowej, czyli braku perspektyw dla portfela produktów firmy, co daje 
fundament całej strategii produktu i portfela4. Kwestia wartości portfela sama w sobie 
stanowi osobne zagadnienie i jako takie nie będzie przedmiotem rozwaŜań. 

NaleŜy jednak w kontekście produktu/portfela określić przede wszystkim cel 
strategii oraz wyznaczyć zadania dla poszczególnych elementów, które będą 
odpowiadać przyjętym załoŜeniom tworzenia strategii marketingowej. Podejmując 
decyzje w zakresie kształtowania struktury asortymentu produktów naleŜy mieć takŜe 
na względzie: cechy indywidualne produktów, wzajemne związki między 
poszczególnymi produktami (np. kanibalizm produktowy lub dystrybucyjny) oraz 
stopień innowacyjności produktów i ich kompozycji5. Tylko bowiem takie podejście 
umoŜliwia spojrzenie na produkt jako generatora wartości dla oferenta i rynku. 

Nośność/warto ść marketingowa produktu  
Termin wartość pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie (valor od 

valere). Produkt naleŜy tutaj rozpatrywać jako nośnik i dostarczyciel wartości. Podział 
ten opiera się na załoŜeniu oddziaływania produktu na uczestników rynku (nośnik 
wartości) i konsumpcji produktu: spoŜyciu/uŜytkowaniu produktu (dostarczaniu 
wartości). Kolejnym elementem wprowadzającym nowe spojrzenie na funkcjonowanie 
współczesnej gospodarki, staje się przewartościowanie stanu posiadania jako źródła 
budowania przewagi konkurencyjnej, dawniej wartość tworzona była przez 
unikatowość, rzadkość dobra (np. złoto), obecnie wywodzi się ono w znacznej mierze  
z powszechności, dostępności i taniości (lub wręcz dzięki bezpłatnemu dostępowi  
np. programy komputerowe) produktów, pierwszy fax czy telefon miał niewielką 
wartość i uŜyteczność dla jego posiadacza, kaŜda następna jednak jednostka podnosiła 
jego wartość konsumencką poprzez uŜyteczność. 

Dzisiaj zgodnie z prawem mnogości, kaŜda następna jednostka funkcjonująca  
w ramach sieci powinna być tańsza, a sama wartość sieci będzie rosła, stanowiąc 
wyzwanie dla klasycznej teorii malejących zysków krańcowych. Zgodnie z tą zasadą 
ceny np. samochodów nigdy moŜe nie spaść do zera, ale koszt ich eksploatacji będzie 
malał, podobnie będzie się miała sytuacja w przypadku rozmów telefonicznych6. 
Zmienia się zatem takŜe podejście do wartościowania. Przykłady z praktyki 
gospodarczej ewidentnie wskazują np. Ŝe reguła 80/20 w nowej rzeczywistości 
gospodarczej moŜe przyjmować nowy wymiar. Firma Kanthal z USA w swoim portfelu 
klientów zanotowała taki oto rozkład zysków generowany przez klientów, który  
w skrócie moŜna zapisać 20/225: 

– 20% klientów generowało aŜ „225%” zysków,  
– 70% klientów oscylowało wokół granicy rentowności, stanowiąc neutralny 

element z punktu widzenia funkcjonowania firmy oraz tworzenia zysku, 
– 10% klientów generowało „125%” straty, przyczyniając się znacznie do 

obniŜenia masy zysku wygenerowanego w wyniku obsługi 20% czołowych 
klientów. 

                                                 
4 Zarządzanie produktem. Red. B. Sojkin. PWE, Warszawa 2003, s. 53; T. Levitt: Marketing Imagination. The Free Press, 

New York 1986, s. 141-172. 
5 M. Góralczyk: Znaczenie innowacji produktowych w kształtowaniu konkurencyjności wyrobów mleczarskich.  

W: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Red. Z. Warzocha. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2003,  
s. 306; S. Makarski, M. Grzybek: Marketing w gospodarce Ŝywnościowej. Wyd. Akademii Rolniczej, Kraków 1997. 

6 Ibidem. 
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Warto przy tym podkreślić, Ŝe klienci z ostatniej grupy naleŜeli do nabywców  
o największym poziomie obrotów. Sytuacja ta wynika w duŜej mierze z ich siły 
przetargowej, wymuszają oni bowiem na dostawcy obniŜki cen, rabaty, długie terminy 
płatności, dodatkowe usługi np. transport, ubezpieczenie, indywidualnego prowadzenia 
przez zespoły handlowców i doradców, modyfikacji w produkcie i sposobie obsługi itp. 

Niektórzy autorzy przewidują, Ŝe konkurencja na rynkach w oparciu o produkty, 
przybierze bardzo intensywne formy, oparte na rozwoju pozycjonowania produktów  
i marek, strategiach konkurowania i systemów informatycznych na potrzeby 
marketingu, sam zaś wymiar marketingu określa się w tym układzie jako warketing7.  
W opinii wielu menedŜerów, pojawia się kierunek działań, który koncentruje się na 
wyodrębnieniu produktu, jako celu i przedmiotu zarządzania. Wygenerowanie  
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku musi nabrać nowego wymiaru 
planowania marketingowego.  

Współcześni marketerzy, oprócz analizy tradycyjnych elementów, będą musieli 
poszerzyć swoje instrumentarium o nowy element wartościowania, prognozowania cykli 
Ŝycia poszczególnych produktów, sektorów oraz branŜ, jakości i ekologiczności. Stanąć 
mogą takŜe przed dylematem, czy warto, angaŜować środki w biznes (i być w nim 
liderem), skoro moŜe w perspektywie kilku lat przestanie być on „potrzebny” i zniknie,  
a wraz z nim jego główny uczestnik8. Ponadto naleŜy uwzględnić fakt, Ŝe wartość 
dostarczana klientowi w celu osiągnięcia jak najpełniejszej jego satysfakcji powstaje  
w przedsiębiorstwie, a takŜe częściowo poza nim, w oparciu o zaplanowany  
i realizowany cykl działań obejmujących wartość z punktu widzenia jej identyfikacji, 
tworzenia oraz komunikowania/dostarczania. Działania te występują zarówno w sferze 
ukrytej (niepostrzeganej) dla klienta (np. prowadzenie analiz rynku, segmentacji 
nabywców), jak i w sferze postrzegania, doświadczeń klienta (np. świadczenie 
dodatkowych usług, bezpośrednie kontakty)9. 

Na pierwszy, i najbardziej dostrzegany z punktu widzenia komunikacji 
marketingowej, z elementów strategii produktu, jakim jest kształtowanie funkcji 
produktu i jego wyposaŜenie, składa się przede wszystkim opakowanie, oznakowanie 
i marka. Wynika to z faktu bycia w odniesieniu do produktu płaszczyzną (nośnikiem) 
odwzorowania wartości. Opakowanie tworzy coraz istotniejszy element 
oddziaływania na konsumentów oraz skuteczne narzędzie w walce rynkowej.  

Znaczenie opakowania widoczne jest szczególnie jako środek identyfikacji, 
promocji i sprzedaŜy produktów, kształtujący pierwsze wraŜenie konsumenta. Nabiera 
to coraz większej roli w związku z rozwojem sprzedaŜy samoobsługowej, a takŜe 
zmianami oczekiwań i wymagań nabywców oraz wzrostem konkurencji na rynku10.  
O wysokiej randze opakowań moŜe świadczyć fakt, Ŝe istnieje wiele cech 
odróŜniających opakowanie od produktu, co sprawia, Ŝe w opinii niektórych autorów 
naleŜy je traktować jako odrębny element marketingu11. Opakowanie ma znaczenie nie 
tylko dla konsumenta, lecz takŜe dla producenta i handlowca. Za element strategii 
produktu uwaŜa się takŜe oznakowanie produktu, które obejmuje nazwę produktu z jego 

                                                 
7 Y.A. Gourvennec: From the understanding of complex customers to the design of Marketing-orientated information 

systems (M. O. I. S.). http://www.visionarymarketing.com. 
8 Szerzej: Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1999, s. 5. 
9 P. Chlipała: Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw. „Świat Marketingu”. 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974 
10 B. Grabowska: Rola opakowań w strategii marketingowej firmy. „Opakowanie” 2001, nr 2. 
11 S. Urban: Marketing produktów spoŜywczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 100. 
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opisem, nazwę przedsiębiorstwa i markę produktu12. Nie moŜe być jednak jedynym 
elementem kształtowania wartości produktu, chociaŜ stanowi waŜny czynnik 
komunikowania wartości.  

W przypadku działalności gospodarczej, przynajmniej dotychczas, wartość 
kojarzona była z pewnym, poŜądanym, pozytywnym, zamierzonym wynikiem działań, 
procesów technologicznych, przetwarzania, kompilowania, gdzie istotnymi elementami 
jest zuŜywanie zasobów i udział procesów kinetycznych, czego nie moŜna zawsze 
powiedzieć w przypadku kreowania wartości produktu. Ŝe kluczowym zagadnieniem  
w kontekście wszystkich elementów składowych strategii produktu jest zagadnienie 
jego wartości (jako wartość przypisywana przez konsumenta, pośrednika, uŜytkownika  
i generowana, będąca zamysłem producenta, oferenta), jaką kreuje na rynku zarówno 
dla klienta, jak i konsumentów oraz samego przedsiębiorstwa (i jego pozostałych 
produktów). Koncepcja marketingowej strategii produktu musi pozostać w ścisłej 
korelacji z pozostałymi elementami strategii funkcjonalnych. Brak bowiem spójności  
w ramach nie tylko samego produktu, ale i jego powiązań z innymi elementami 
spowodować moŜe istotne komplikacje. Pamiętać naleŜy takŜe o włączeniu  
w strategię marketingową produktu innych elementów, które istotnie wpływają na jego 
konkurencyjność, a nie tylko elementów widocznych, namacalnych (takich jak 
opakowanie). 

Wartość tradycyjnie pojmowanej firmy, której bazą były nieruchomości, maszyny 
zyskując dzisiaj miano kosztowych składników majątku firmy, zmieniła się, aktywami 
stała się marka, produkt, renoma, tradycja, rynek, klienci, a wszystkie te czynniki łączy 
jedno: informacja. Stale maleje więc liczba firm, o wartości, której przesadzają zasoby 
materialne i ulokowany w nich oraz przez nie kapitał. Stanowi to o konieczności 
budowania strategii i zarządzania produktami. Podstawowym jej elementem jest 
wykreowanie produktu i dostarczenie wartości dla klienta, spełniając w ten sposób jego 
oczekiwania oraz generującego korzyści dla przedsiębiorstwa. 

Wartość dla klienta moŜe być określana w róŜny sposób. Z punktu widzenia 
klienta wartość rozumiana jest jako suma/wiązka korzyści, jakich oczekuje od 
produktu. Wartość dla klienta jest postrzeganą przez niego sumą wartością/korzyści  
w wymiarze ekonomicznym, technicznym, psychologicznym i społecznym, 
pomniejszonym o cenę płaconą za produkt z uwzględnieniem dostępnej na rynku 
oferty produktów i cen oraz wysiłek włoŜony w zapoznanie się z ofertą i jej wyborem.  

Nabywca analizując produkt i podejmując decyzję o jego zakupie, bierze pod 
uwagę nie tylko korzyści, jakie uzyska z samego produktu, ale takŜe inne wartości 
związane z jego zakupem, jak zasady gwarancji, warunki zapłaty czy dostawy. 
Uogólniając, im więcej dodatkowych cech i usług firma dołącza do swojego produktu, 
tym bardziej atrakcyjny jest on dla konsumenta. Z tego wynika, iŜ nadrzędnym celem 
produktu jest zaspokojenie potrzeb, spełnianie oczekiwań, aspiracji klienta  
i dostarczanie mu satysfakcji. 

W kraju spojrzenie na kwestie zarządzania wartością na poziomie produktu 
napotyka na silną barierę w postaci selektywnego spojrzenia na instrumentarium 
marketingowe i sprzedaŜowe nastawienie przedsiębiorstw do rynku. Bardzo trudno  
w świadomości menedŜerów dojrzewa kwestia zejścia z zarządzaniem na poziom 

                                                 
12 A. Limański, K. Śliwi ńska: Marketingowe wyposaŜenie produktu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994,  

s. 47-74. 
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portfela produktowego i wychodzenia z planowaniem biznesu od potrzeb rynku, które 
mają być zaspokajane przez produkty. Stanowią one środek zaspokajania potrzeb  
i swoisty pomost pomiędzy rynkiem a przedsiębiorstwem w oparciu o koncepcję 
wartości. Proces tworzenia/generowania wartości produktu jest realizowany poprzez 
zastosowanie odpowiednich strategii marketingowych. Wskazać tutaj naleŜy strategie 
przywództwa w obrębie produktu i marki. W oparciu o nie, przedsiębiorstwo podnosi 
wartość produktu poprzez inwestycje w obszarze B+R (Sony, Intel, Nokia). Wartość 
produktu dla takich przedsiębiorstw przekłada się na zyskowność i konkurencyjność 
wynikającą z przywództwa produktowego, gwałtownego wzrostu sprzedaŜy  
i stosowania strategii gwałtownego wejścia w rynek. Efekty wprowadzenia nowego 
produktu są znaczące: czołowe firmy osiągają istotny wskaźnik przychodów  
ze sprzedaŜy (49%) w sprzedaŜy ogółem, z tytułu oferowania nowych produktów. 
Badania R.G. Cooper’a wskazują ponadto, Ŝe połowa produktów wprowadzonych na 
rynek osiąga wskaźnik 33% zwrotu z inwestycji, połowa takŜe zwraca się w okresie 
dwóch lat, osiągając przynajmniej 35% udział w rynku13. 

Przywództwo marki natomiast opiera się na podejściu podnoszącym wartość 
produktu, nie poprzez wprowadzanie ciągłych innowacji i zwiększanie uŜyteczności 
produktu, ale poprzez wartości emocjonalne, które przypisują klienci danej marce. Fakt 
posiadania przez przedsiębiorstwo silnej marki jest największą wartością przypisywaną 
produktom na rynku (Harley-Davidson, Chanel, Rolls-Royce).  

Czynniki tworzenia wartości w działalności przedsiębiorstwa moŜna analizować  
w oparciu o czynniki finansowe tworzenia wartości, które związane są ze wzrostem  
i dynamiką oraz trwałością i strukturą przychodów ze sprzedaŜy, poziomem 
procentowym (relacja kosztów do ceny) i nominalnym generowanej marŜy, stopą  
i okresem zwrotu z inwestycji technologicznych jak i rynkowych, inwestycjami 
przedsiębiorstwa oraz premiami za ryzyko, ponadto stopniem uzyskanej dźwigni 
finansowej i operacyjnej14.  

Do marketingowych czynników tworzenia wartości produktu naleŜy zaś zaliczyć 
posiadany/wykreowany portfel marek i produktów, pozycjonowanie oferty, lokowanie 
przestrzenne w ujęciu rynków i segmentów, odpowiedni dobór rynków. Koniecznym 
elementem jest ponadto osiągnięcie odpowiednich wskaźników pozyskiwania, retencji  
i stopnia lojalności/powtarzalności zakupów 

Natomiast pośród czynników organizacyjnych kreujących wartość produktu dla 
przedsiębiorstwa wskazać moŜna umiejętności kadry, style przywódcze kadry 
zarządzającej, techniki motywacyjne, kluczowe zdolności i kompetencje (know-how). 

W kontekście wartości produktu i realizacji takiej strategii produktowej, która  
w maksymalnym stopniu zaspokajałaby potrzeby konsumentów, istotna jest głębsza 
analiza czynników marketingowych. Marketingowe podejście przedsiębiorstwa do 
tworzenia wartości produktu oferowanego klientom na rynku opiera się na załoŜeniu,  
Ŝe konsument dokonując wyboru produktu wybiera taki, który przedstawia dla niego 
największą korzyść, czyli im większa korzyść produktu dla konsumenta, tym większa 
wartość produktu dla przedsiębiorstwa. Ponadto z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
najkorzystniejsze jest budowanie stałych relacji z konsumentem w wyniku czego 

                                                 
13 R.G. Cooper: Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Launch. Addison-Wesley Publishing 

Company, 2001. 
14 P. Doyle: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 46. 
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powstaje zaufanie i lojalność klientów, którzy w konsekwencji stale korzystają z oferty 
produktowej firmy. 

Działalność przedsiębiorstwa oparta na budowaniu systemu wartości produktów  
w celu zapewnienia zyskowności ma równieŜ istotny wymiar konkurencyjny – naleŜy 
zdać sobie sprawę, Ŝe wysoką wartość moŜe mieć dla konsumenta dany produkt, ale 
równieŜ i oferta konkurencji. Stąd teŜ budowanie wartości produktu powinno się 
opierać równieŜ na innych obszarach działalności, nie tylko związanych  
z kształtowaniem oferty produktowej, lecz równieŜ poprzez budowanie z docelowymi 
klientami relacji, u których podłoŜa leŜy zaspokojenie ich potrzeb w sposób 
efektywniejszy niŜ konkurencja. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo musi uzyskać 
róŜnicującą przewagę rynkową (czyli dostarczać produkt wyŜszej wartości niŜ 
konkurencja).  

Wartość dostarczana konsumentowi jest róŜnicą pomiędzy całkowitą wartością 
produktu oraz kosztem, jaki musi ponieść klient w związku z pozyskaniem tego 
produktu. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe wartość produktu dla klienta to suma korzyści, 
jakich oczekuje konsument od danego produktu (usługi). Wartość produktu dla 
konsumenta to zdolność do zaspokojenia przez ten produkt indywidualnie odczuwanych 
potrzeb. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa waŜne jest zrozumienie potrzeb klienta  
i zidentyfikowanie tego, co stanowić będzie dla niego wartość.  

Ogólnie rzecz ujmując postrzeganie wartości produktu z punktu widzenia 
konsumenta to wypadkowa trzech wyróŜników (tabela 1): 

a) korzyści uŜytkowych (inaczej mówiąc wartości uŜytkowej) produktu (zdolność 
do zaspokajania podstawowych potrzeb konsumenta związanych  
z uŜytkowaniem produktu), 

b) -korzyści ekonomicznych (relacja ceny produktu do posiadanych zasobów 
finansowych konsumenta oraz relacja ceny produktu do jego jakości 
subiektywnie postrzeganej przez konsumenta), 

c) -wartości indywidualnie wymaganych przez konsumenta − indywidualne 
poŜądane i wymagane przez klienta cechy produktów związane  
z zaspokajaniem potrzeb otoczkowych. 

Tabela 1. Wartość produktu z punktu widzenia konsumenta 

Źródło: opracowanie własne. 

Warto ści uŜytkowe Warto ści ekonomiczne Warto ści indywidualne 
/emocjonalne 

funkcjonalność 
wydajność 
trwałość 
naprawialność 
ergonomiczność 
kompatybilność 
bezpieczeństwo 
wymiary, masa, kształt 
liczba wersji, wariantów, typów, 
modeli, odmian 
dostępność zakupu, serwisu i obsługi 
adaptacja do 
wymagań/modularność/kastomizacja 

relacja cena – jakość 
relacja cena – dochody nabywcy 
relacja ranga/pilność potrzeby a cena 
koszty transakcyjne 
sposób, forma i termin zapłaty 
cena/koszt zakupu, eksploatacji, 
odsprzedaŜy 
utrata wartości w oparciu o zuŜycie 
moralne i techniczne 
zbywalność na rynku wtórnym 
efekt strategii cen dwuskładnikowej 
koszt alternatywny 

ekologiczność 
zdrowotność/wartość 
odŜywcza/przyswajalność 
hedonizm 
konsumpcji/uŜycia/zakupu 
wizerunek 
prestiŜ 
sentyment, skojarzenia 
okres uŜytkowania 
okres oczekiwania na zakup 
skojarzenia 
przynaleŜność/aspiracje 
estetyka/desing 
wyjątkowość/unikalność 
konsumpcja społeczna/publiczna 
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Postrzeganie wartości produktu przez konsumentów nie jest procesem 
jednoznacznym. Podobnie jak decyzja zakupowa, ocena wartości produktu przez 
konsumenta na rynku uzaleŜniona jest od wielu grup czynników związanych zarówno  
z ocenianym produktem, samym konsumentem oraz otoczeniem rynkowym.  
Do podstawowych czynników determinujących postrzeganie wartości produktu przez 
konsumentów naleŜą: 

a) czynniki indywidualne (psychologiczne) determinowane przez potrzeby, 
aspiracje, wyobraŜenia, preferencje, osobowość klienta, jego predyspozycje, 
nastawienie, wiedza, postrzeganie, motywacje, 

b) czynniki społeczne (wpływ grup odniesienia, stereotypy, wpływ rodziny, 
otoczenie kulturowe), 

c) czynniki sytuacyjne (miejsce i czas zakupu, osoby biorące udział w procesie 
zakupu), 

d) czynniki ekonomiczne (dochody konsumentów, ceny produktów). 
Ponadto wpływ moŜe mieć równieŜ typ zakupu (rutynowy, impulsowy) i kategoria 

zakupionego produktu (produkt trwałego uŜytku, częstego zakupu). Z punktu widzenia 
klienta istotne jest odzwierciedlenie poziomu zdolności produktu do zaspokajania 
określonych potrzeb i pragnień klienta oraz wpływania na decyzje zakupu 
atrakcyjnością ceny i przekonującą promocją. 

Zakończenie  

Koniecznym elementem jest podkreślenie, Ŝe kształtowanie wartości produktu 
powinno odbywać się na kaŜdym etapie zarządzania produktem i powinno obejmować: 
projektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz utrzymywanie relacji rynkowych.  
Na etapie projektowania produktu, w celu zapewnienia mu sukcesu rynkowego, naleŜy 
zidentyfikować, z punktu widzenia klienta, oferenta, następujące zestawy cech, 
właściwości (w kontekście przekształcenia ich/zinterpretowania przez odbiorcę jako 
atrybuty) w celu determinujących moŜliwości kształtowania wartości produktu: 

– nie/poŜądane, 
– nie/waŜne, 
– nie/dostrzegane, 
– ukryte/jawne, 
– ujawniające się wraz upływem czasu i/lub uŜytkowaniem, powiązaniami  

z innymi produktami, 
– decydujące o: zakupie, uŜytkowaniu, ponowieniu zakupu, rezygnacji z zakupu 

konkurencyjnej marki/produktu, „polecaniu” do zakupu innym konsumentom, 
– ranga i współzaleŜność cech produktu. 
W kontekście tych zmiennych, naleŜy dokonać parametryzacji ich na takie 

elementy jak: uŜyteczność, funkcjonalność, ekonomiczność (zakup i utrzymanie, cena  
i moŜliwości odsprzedaŜy), łatwość obsługi, estetyka, wyróŜnianie się, dostosowanie do 
potrzeb i moŜliwości uŜytkownika, bezpieczeństwo dla klienta i środowiska naturalnego 
(koncepcja firmy odpowiedzialnej 3xE: ekonomiczna, etyczna i ekologiczna), 
zagospodarowanie produktu po uŜytkowaniu, piękno, atrakcyjność, znaczenie 
symboliczne, cechy w odniesieniu do substytutów i produktów komplementarnych, 
optymalizacja funkcji, wartości rzeczywistej i postrzeganej produktu zarówno dla 
uŜytkownika jak i producenta.  
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Istotnym elementem jest równieŜ efekt kraju pochodzenia produktu, komponentów 
i surowców uŜytych do jego wytworzenia, co powinno być takŜe elementem uwagi  
w procesie projektowania i wytwarzania produktu z punktu widzenia kształtowania jego 
wartości. 

PRODUCT AS A VALUE MEDIUM 

Summary  

The aim of the paper is an attempt to present in the synthetic way the role and the importance 
of product value management. For today's businesses, both value creation and value supplying 
need to be managed and coordinated with other company’s actions in order maximize  
the probability of success. The proper approach and coordination of many actions are necessary 
for companies to be able to supply products to market that meet customer expectations  
in a profitable and creating satisfying market share way. 
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REALIZACJA STRATEGII KSZTAŁTOWANIA 

RELACJI Z OTOCZENIEM Z WYKORZYSTANIEM 

KSIĘGI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Streszczenie 
Identyfikacja wizualna (CI) jest we współczesnym biznesie waŜnym narzędziem 

strategicznym, stanowiącym integralną część wszelkich działań zewnętrznych podmiotów, 
skierowanych na otoczenie rynkowe. Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej przez 
firmę, w celu właściwego jej rozpoznania. Treścią opracowania jest omówienie i analiza 
wybranych elementów księgi wizualizacji. Dokonano analizy materiałów reklamowych i strony 
internetowej oraz porównano uzyskane wyniki z wytycznymi zawartymi w księdze identyfikacji 
wizualnej firmy. 

Wprowadzenie 
Szybki rozwój technologii, dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym 

świecie, rosnąca liczba konkurentów sprawiają, iŜ przedsiębiorstwa zostały niejako 
zmuszone, aby jednostronne działania promocyjne zamienić na dialog pomiędzy nim  
a otoczeniem. Identyfikacja wizualna (CI) jest we współczesnym biznesie waŜnym 
narzędziem strategicznym, stanowiącym integralną część wszelkich działań 
zewnętrznych podmiotów, skierowanych na otoczenie rynkowe2. Identyfikacja wizualna 
to całość symboliki − kolorystyka, logo, logotyp − stosowanej przez firmę, w celu 
właściwego jej rozpoznania3. Są to takŜe elementy, za pomocą których buduje się 
relacje z otoczeniem. Stąd identyfikacja wizualna jest traktowana jako narzędzie 
komunikacji marketingowej, która odnosi się do wszystkich komunikatów lub 
informacji kierowanych przez firmę do róŜnych odbiorców4. Niemniej w literaturze, 
głównie obcojęzycznej, istnieją rozbieŜne poglądy na temat tego, co rozumie się pod 
pojęciem systemu wizualizacji firmy, której podstawowym narzędziem jest księga 
wizualizacji5. Podkreśla się jednocześnie złoŜoność komunikacji korporacyjnej, 

                                                 
1 Radosław Szulc − dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie. 
Karolina Bunk − lic., Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie. 
2 J. Altkorn: Wizualizacja firm. Instytut Marketingu, Kraków 1999, s. 11. 
3 A. Malewicz-Pełczyńska: System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe 

GWSHM „Milenium”, Gniezno, 2007, nr 1, s. 21-30. 
4 J.J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 545. 
5 C.B.M. van Riel, J.M.T.Balmer: Corporate identity: the concept, its measurement and management. „European Journal 

of Marketing” 1997, Vol. 31, Iss. 5/6; s. 340. 
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akcentując przede wszystkim skuteczność komunikowania się ze wszystkimi 
interesariuszami oraz jej odmienność od komunikacji marketingowej. 

KaŜda rozwijająca się organizacja powinna dąŜyć do tego, aby stworzyć spójny 
system CI posługując się zaplanowanym i wdroŜonym programem. Program ten to 
wieloetapowy i wielopłaszczyznowy oraz spójny proces, łączący ogół symboli  
i zachowań wypracowanych przez korporację w celu wyróŜnienia firmy na rynku. 
Tworzy się w nim niepowtarzalny, stylistycznie jednorodny kod, którym firma będzie 
się permanentnie posługiwać zarówno w przestrzeni wewnętrznej, jak i zewnętrznej.  
W zaleŜności od planowanej strategii kształtowania relacji z otoczeniem, 
przedsiębiorstwo moŜe działać według dwóch podstawowych funkcji: integracyjnej lub 
dyferencjacyjnej. Funkcja integracyjna dotyczy otoczenia wewnętrznego 
przedsiębiorstwa i ma na celu rozwijanie własnej świadomości. Funkcja 
dyferencjacyjna skierowana jest na wyróŜnienie przedsiębiorstwa w otoczeniu 
zewnętrznym, wśród nabywców i konkurentów, w postaci czytelnego wizerunku6.  
W tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej wykorzystuje się toŜsamość 
przedsiębiorstwa i jego wizerunek. Wizerunek nie jest zjawiskiem statycznym i zmienia 
się pod wpływem takich czynników, jak toŜsamość i reputacja firmy oraz jej otoczenie, 
oferta rynkowa i pracownicy. Dlatego system identyfikacji wizualnej powinien być 
tworzony w sposób świadomy i zgodny z toŜsamością firmy, co znajduje wyraz  
w nazwie, logo, układzie graficznym znaków, ich kształcie, kolorystyce7.  

Teorie CI omówione przez J. Cornelissena i P Harrisa sytuują identyfikację albo 
jako wyraz osobowości przedsiębiorstwa (Corporate Personalisty), albo jako 
rzeczywistość organizacyjną (Organisational Realisty) lub identyfikację rozumianą, 
jako kombinację symboli wyraŜających wartości przedsiębiorstwa (Expressions  
of a Company)8. Cel niniejszego opracowania jest zgodny z trzecią teorią, a jego treścią 
jest omówienie i analiza przykładowej księgi identyfikacji wizualnej. Analiza zaś ma na 
celu weryfikację zapisów w księdze identyfikacji wizualnej z praktyką ich stosowania  
w kontaktach z podmiotami z otoczenia badanego przedsiębiorstwa. Posiadając księgę 
identyfikacji wizualnej, opisującej załoŜenia do systemu całościowej identyfikacji 
wizualnej (CI), przedsiębiorstwo powinno uŜywać identyfikatorów zgodnie  
z przyjętymi w niej załoŜeniami. 

Metodyka badania 
Spośród 10 zaproszonych do badania przedsiębiorstw, dziewięć odmówiło 

udostępnienia księgi CI tłumacząc to zapisami prawa wewnętrznego i istnieniem księgi 
wyłącznie na potrzeby wewnętrzne. Z konieczności więc przedmiotem badania stała się 
tylko księga identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa Torfarm SA, która jest 
udostępniona na stronie internetowej. 

Przeprowadzone zostały dwa wywiady telefoniczne. Wszelkie informacje 
dotyczące identyfikatorów, doboru kolorów, kształtu logo, ewolucji znaku oraz 
materiałów reklamowych pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z grafikiem  

                                                 
6 S. Skowron: Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. W: Komunikacja marketingowa instrumenty i metody.  

Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 45. 
7 G. LeBlanc, N. Nguyen: Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. „International Journal  

of Service Industry Management” 1996, nr 7, Vol. 2., s. 48-56. 
8 J. Cornelissen, P. Harris: The Corporate Identity Metaphor: Perspectives, Problems And Prospects. „Journal  

of Marketing Management” 2001, nr 17, s. 55-62. 
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Torfarm SA. Źródłem pozostałych informacji dotyczących przyczyn i celów stworzenia 
systemu CI, była rozmowa ze specjalistką do spraw Public Relations. Analizie i ocenie 
zgodności uzyskanych wyników z wytycznymi zawartymi w księdze CI poddano 
materiały reklamowe nadesłane przez firmę oraz jej stronę internetową. 

Szczegółową analizą badawczą objęto cztery elementy związane z toŜsamością 
firmy, tj. nazwa i znak firmowy, które są elementami obligatoryjnymi oraz typografię  
i kolorystykę, które wpływają na odczucia odbiorców tworzonego z ich pomocą 
przekazu. Elementy te mogą być prawnie chronione, tworząc wówczas znak towarowy, 
który staje się składnikiem majątku przedsiębiorstwa i wpływać na jego wartość 
rynkową. Podstawowym elementem, który identyfikuje przedsiębiorstwo jest jego 
nazwa, identyfikująca przedsiębiorstwa w krajach charakteryzujących się wysoką 
kulturą marketingową9. Kolejnym, równie waŜnym elementem identyfikacji wizualnej, 
bezpośrednio związanym z nazwą, choć niewyraŜonym słownie jest znak graficzny, 
inaczej logo. Logo powinno być dobrze zaprojektowane, gdyŜ jest tym elementem, 
który będzie się pojawiał zarówno na wszystkich produktach firmy, jak i wizytówkach, 
drukach firmowych, faksach czy na budynku siedziby przedsiębiorstwa. Logotypem 
określa się ustalony graficznie zapis nazwy marketingowej, celowo 
zindywidualizowany pod względem kształtu liter, ich proporcji, układu, ornamentyki  
i koloru. Kolejnym elementem składającym się na podstawę identyfikacji wizualnej 
przedsiębiorstwa jest kolorystyka, która ma określoną interpretację emocjonalną  
i optyczną, a jej odbiór stanowi przedmiot badań zarówno psychologii, jak marketingu. 
Dalszym elementem identyfikacji jest typografia, czyli charakterystyczny dla 
przedsiębiorstwa krój pisma, kształt uŜytych znaków. System identyfikacji wizualnej 
określa zarówno czcionkę firmową, jak i inne czcionki dopuszczone do uŜytku  
w nagłówkach, korespondencji, materiałach informacyjnych i promocyjnych. Kształt 
liter znajdujących się w logo przedsiębiorstwa jest równie waŜny, jak pozostałe, 
omawiane wcześniej elementy wizualizacji. Pismo okrągłe oznacza harmonię, spokój, 
komfort, ale i oŜywienie. Pismo kanciaste to wraŜenie dostojeństwa, ale równieŜ siły, 
dynamiki i aktywności przedsiębiorstwa.  

Analiza elementów wizualizacji przedsi ębiorstwa 
Przedsiębiorstwo Torfarm SA funkcjonuje na rynku od 1993 roku, a od 2005 

posiada księgę identyfikacji wizualnej. W księdze identyfikacji wizualnej 
przedsiębiorstwa zostały uwzględnione i określone podstawowe elementy. Taka 
podstawowa wersja CI określa granice, w jakich mogą poruszać się przede wszystkim 
projektanci i wykonawcy materiałów promocyjnych. Wzorce te słuŜą równieŜ 
egzekwowaniu właściwego wykorzystania elementów identyfikacji przez pracowników 
przedsiębiorstwa. W jej wstępie określono cel, którym jest uniknięcie błędnych 
interpretacji oraz zachowanie siły marki Torfarm. 

Nazwa firmy jest skrótowcem złoŜonym z pierwszych sylab dwóch wyrazów. 
Pierwsza część nazwy pochodzi od miejsca siedziby firmy, jaką jest Toruń (TOR), 
druga część dotyczy branŜy farmaceutycznej, w której działa analizowane 
przedsiębiorstwo (FARM). Nazwa nawiązuje do polskiego pochodzenia firmy, poprzez 
określenie dokładnego miejsca, z którego pochodzi.  

                                                 
9 S. Skowron: op.cit., s. 48. 
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Pierwsze logo firmy było bardzo proste, pozbawione dynamiczności.  
W początkowym okresie działalności przedsiębiorstwo nie posiadało księgi CI,  
a opracowane logo istniało samoistnie bez sformalizowanych wytycznych dotyczących 
jego uŜywania. Obecne logo zostało wprowadzone w 2005 roku i tworzą je: symbol 
oraz układ literniczy. Zmiana logo ma charakter ewolucyjny. Wraz z tą zmianą powstała 
równieŜ księga identyfikacji wizualnej. Takie postępowanie wywołane jest zmianami 
zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a więc szybkim rozwojem, nawiązywaniem 
licznych nowych kontaktów oraz otwartością, co zostało uwzględnione w formie 
nowego logo.  

Przedstawia ono zarys człowieka z otwartymi ramionami, który swoim kształtem  
i konstrukcją przypomina połączone litery T oraz F, charakterystyczne dla tego 
przedsiębiorstwa i będące składowymi nazwy firmy. Otwarte ramiona postaci mogą 
świadczyć o zaproszeniu do współpracy, otwartości przedsiębiorstwa, a takŜe  
o przejrzystości biznesowej firmy. Mnogość elementów znajdujących się w logo (postać 
człowieka, dwie litery oraz nazwa firmy), otwartość formy, a więc brak ram wokół logo 
i strefy ochronnej, jak równieŜ pochylenie do przodu litery „F” sprawiające wraŜenie, iŜ 
postać biegnie, co moŜe wskazywać, iŜ przedsiębiorstwo charakteryzuje się takimi 
cechami, jak: lekkość, dynamiczność, otwartość, rozwój. Natomiast sam fakt 
uwzględnienia postaci w logo świadczy o tym, iŜ przedsiębiorstwo kładzie nacisk na 
współpracę z ludźmi i działalność świadczoną dla ludzi. Uwzględnienie postaci ludzkiej 
odzwierciedla równieŜ fakt, iŜ przedsiębiorstwo Torfarm SA w swojej działalności 
uwzględnia koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a więc interesy 
społeczne, dba o kontakty z akcjonariuszami, jak równieŜ o ochronę środowiska. 
Dbałość o pracowników została równieŜ podkreślona w komunikacie opublikowanym 
przez przedsiębiorstwo, gdzie moŜna odnaleźć zapis, iŜ „jednym z głównych załoŜeń 
kształtowania polityki kadrowej spółki jest budowanie trwałych i efektywnych relacji 
pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Dlatego kaŜda osoba pracująca w Grupie ma 
gwarancję profesjonalnego podejścia do swoich potrzeb zawodowych”10.  

Niezwykle istotny jest kształt znaku głównego. Logo jest symetryczne, co 
wprowadza równowagę. Sprawia wraŜenie, iŜ Torfarm SA jest firmą uporządkowaną,  
z doskonałym ładem korporacyjnym. Ponadto logo jest dość duŜe i szerokie, co ma 
świadczyć o sile przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem cech, jakie odnajduje się w logo 
jest fakt, iŜ firma Torfarm SA jest jednym z najszybciej rozwijających się 
dystrybutorów w branŜy farmaceutycznej w ostatnich latach.  

Pomimo zmiany logo w 2005 roku podstawowa kolorystyka utrzymana jest wciąŜ 
w barwach białej oraz czerwonej. Pierwszym skojarzeniem jest nawiązanie do barw 
narodowych. Takie zestawienie kolorów ma na celu podkreślenie, iŜ firma finansowana 
jest wyłącznie z polskiego kapitału i działa wyłącznie na polskim rynku. Jednocześnie 
poprzez taki dobór kolorów Torfarm SA podkreśla, Ŝe zamierza pozostać bezpiecznym  
i wiarygodnym partnerem dla aptek. Czerwień jest kolorem, który przyciąga uwagę, 
jednak w nadmiarze moŜe powodować rozdraŜnienie. Dlatego teŜ został połączony  
z kolorem białym. Podstawowym kolorem logo jest zatem kolor czerwony. Została 
równieŜ określona kolorystyka uzupełniająca, którą moŜna wykorzystywać w razie 
takiej potrzeby. Są to kolor czarny z odcieniami, czarny 50% oraz czarny 10%.  

                                                 
10 Dzień Torfarmu. http://www.torfarm.com.pl/pl/inwestor/aktualnosci/3953.html (01.06.2009). 
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Nie określono jednak, jakie sytuacje warunkują moŜliwość uŜywania kolorów 
uzupełniających.  

Ponadto w CI została określona równieŜ kolorystyka przypisana do określonych 
programów marketingowych. Aptekarska Szkoła Zarządzania jest to cykl szkoleń 
przygotowany dla farmaceutów dotyczący nowoczesnych metod zarządzania apteką. 
Temu programowi został przypisany kolor granatowy. Wskazuje na dobrą jakość, 
kompetencyjność, jak równieŜ uspokaja oraz wspomaga skupienie. Dla programu 
Multiapteka System został przyporządkowany kolor fioletowy. Kolor fioletowy 
podobnie, jak granatowy ma wywołać skojarzenie kompetencyjności. Kolory zielone są 
charakterystyczne dla programu Świat Zdrowia, który skierowany jest głownie do 
klientów aptek. Kolor zielony powszechnie uwaŜany jest za korzystny dla naszego 
zdrowia. Dlatego teŜ sale szpitalne lub hale produkcyjne maluje się na zielono, co ma 
złagodzić stres związany z chorobą lub cięŜką pracą. Ponadto zieleń kojarzy się równieŜ 
z Ŝyciem, harmonią oraz naturą, a więc jest kolorem idealnym dla takiego programu.  

W księdze identyfikacji wizualnej zostało dopuszczone równieŜ uŜywanie logo  
w wersji monochromatycznej (czarno-białej). Zostały określone sytuacje, w których 
moŜna wykorzystywać monochromatyczną wersję logo. MoŜliwość taka istnieje  
w przypadkach podyktowanych względami technicznymi, jakimi są: faksowanie 
dokumentów oraz dokonywanie ich kserokopii.  

Księga identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa Torfarm SA zawiera wytyczne 
dotyczące trzech obligatoryjnych elementów: logo wraz ze strefami ochronnymi, 
kolorystyki oraz rozmieszczenie logotypu. Są one elementem toŜsamości i kultury 
reprezentowanej przez przedsiębiorstwo. W omawianej księdze identyfikacji zostały 
uwzględnione równieŜ zastrzeŜenia, jak znaku firmowego nie naleŜy uŜywać. Jest to 
waŜny element w przypadku tak rozwojowego przedsiębiorstwa. Posiadanie księgi 
identyfikacji wizualnej jest ułatwieniem dla pracowników nowych, rozpoczynających 
współpracę z przedsiębiorstwem. Pozwala ona uniknąć błędów w stosowaniu logo 
przedsiębiorstwa, aby nie osłabić jego pozytywnego wizerunku. Jedynymi brakami  
w księdze jest brak określenia czcionki, jaka jest stosowana w logo. Brak tu równieŜ 
określenia okoliczności wykorzystania takich elementów, jak dodatkowa kolorystyka.  

W 2005 roku po okresie dynamicznego wzrostu nastąpiła zmiana logo 
przedsiębiorstwa. Opracowując CI zarząd firmy miał na celu stworzenie pozytywnych 
wyobraŜeń o firmie i utrwalenie tego wyobraŜenia w opinii klientów, pracowników,  
a takŜe na obszarze działalności firmy.11 Przedsiębiorstwu bardzo zaleŜy, aby logo,  
a w rezultacie marka były rozpoznawalne głównie wśród aptekarzy. Posiadanie księgi 
CI sprawia, iŜ stosowanie znaku firmowego jest jednolite i spójne, a to powoduje,  
Ŝe logo jest poprawnie identyfikowane i kojarzone wśród klientów, co niezaprzeczalnie 
wpływa na prestiŜ firmy. Opracowany i wdroŜony w Torfarm SA system identyfikacji 
wizualnej to przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie niezwykle waŜnego 
elementu, jakim jest toŜsamość wizualna. Pozwala ona na podkreślenie  
i wyeksponowanie wartości Grupy w relacjach z otoczeniem. Posiadanie księgi CI 
powinno być standardem w kaŜdej dobrze zarządzanej firmie. W przedsiębiorstwie 
Torfarm SA system wizualizacji powstał, aby mówić „jednym spójnym głosem”  
w komunikacji z zewnętrznymi odbiorcami. Ponadto ma bardzo duŜe znaczenie przy 
budowaniu kultury organizacyjnej. Pracownicy mają poczucie, Ŝe tworzą jakość, którą 

                                                 
11 Informacje pochodzą z wywiadu telefonicznego przeprowadzonego ze specjalistą do spraw poligrafii Torfarm SA. 
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wyraŜa logo firmy. W wymiarze czysto praktycznym ujednolicenie tego elementu 
pozwoliło na obniŜenie kosztów w zakresie wykonywania projektów graficznych12. 

Przed wprowadzeniem CI w roku 2004, przedsiębiorstwo cieszyło się wysokim 
uznaniem wśród klientów korporacyjnych13. Przedsiębiorstwo uzyskało ocenę wyŜszą 
od średniej dla branŜy szczególnie w odniesieniu do szerokości asortymentu oraz 
ciągłości zaopatrzenia, co oznacza, Ŝe jest dobrym partnerem handlowym14. Analiza 
opisanych wyników moŜe stanowić podstawę by twierdzić, iŜ bez posiadania księgi 
przedsiębiorstwo doskonale sobie radziło na rynku i było pozytywnie odbierane wśród 
klientów. Wynika to głównie z długookresowego budowania dobrych relacji  
z kontrahentami, a takŜe systematycznego rozwijania działalności. Torfarm SA, poza 
podstawową działalnością, jaką jest dystrybucja leków do aptek prowadzi równieŜ 
szereg dodatkowych działań, które budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. 

Torfarm SA jest przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji rynkowej. NaleŜy do 
elitarnego Klubu Gazel Biznesu, a takŜe od 2001 roku do Business Centre Club.  
W 2005 roku przedsiębiorstwo to posiadało 3 miejsce na rynku dostawy farmaceutyków 
do aptek, a ponadto regularnie odnotowuje wzrost przychodów powyŜej wzrostu rynku 
aptecznego w Polsce. 

Spośród wielu elementów, które moŜna zbadać pod względem wykorzystywania 
zasad zawartych w księdze identyfikacji wizualnej wybrano dwa, uznane za waŜne,  
a mianowicie materiały reklamowe oraz stronę internetową.  

We wszystkich analizowanych materiałach, w Ŝadnym przypadku nie 
wykorzystano niedozwolonej wersji znaku, nie zdarzył się przypadek zniekształcania 
znaku czy usuwania jego elementów. Nie została naruszona równieŜ strefa czysta wokół 
znaku. Tak więc zasady zawarte w księdze identyfikacji wizualnej są przestrzegane. 
Wszystkie materiały zostały prawidłowo oznakowane, a ich odbiór nie sprawił 
większego problemu. Ponadto katalogi i materiały zostały zaprojektowane w sposób 
uwzględniający oryginalną i nowoczesną formę graficzną. Celem takiego ujęcia 
przekazywanych informacji jest przyciągnięcie klientów atrakcyjną szatą graficzną, 
niebanalnym ujęciem informacji, a jednocześnie czytelnym zaprezentowaniem oferty 
firmy. Elementem, który dodatkowo buduje pozytywne wyobraŜenie o firmie jest fakt, 
iŜ materiały te, a w szczególności katalogi zostały sporządzone w sposób bardzo 
estetyczny, przejrzysty i czytelny. Zostały one równieŜ przygotowane na papierze 
dobrej jakości, co świadczy o szacunku i dbałości o klienta.  

Nowe technologie oraz ich rozwój wytyczają i niejako wymuszają powstawanie 
nowych formy identyfikacji wizualnej. Strona internetowa słuŜy zarówno 
przekazywaniu informacji i prezentacji swojej działalności, jak równieŜ kreowaniu  
i wspomaganiu utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Aby uzyskać taki 
efekt identyfikatory znajdujące się na stronie internetowej powinny być zgodne  
z systemem CI. Dlatego przy tworzeniu strony internetowej naleŜy z równą starannością 
stosować zasady zawarte w księdze identyfikacji wizualnej.  

W księdze identyfikacji wizualnej Torfarm SA nie podano wytycznych stosowania 
znaku głównego oraz kolorystyki dotyczących bezpośrednio stron internetowych. 

                                                 
12 Informacje pochodzą z wywiadu telefonicznego z Beatą Korzeniewską, PR Manager Torfarm SA. 
13 Torfarm SA – oferta publiczna akcji. Prezentacja multimedialna. http://www.torfarm.com.pl/download/ 

TFkonfprospC.ppt (15.06.2009). 
14 Torfarm SA − prezentacja spółki. Prezentacja multimedialna. http://www.torfarm.com.pl/download/prezentacja-

14.02.2005.PPT (15.06.2009). 
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NaleŜy więc twierdzić, iŜ wytyczne zawarte w CI są zasadami ogólnymi i dotyczą 
wszystkich kanałów komunikacji. Jest to zjawisko dość dziwne, gdyŜ obecny kształt 
strony głównej powstał w tym samym roku, co księga identyfikacji wizualnej.  

O wadze strony internetowej, zgodnej z wyznacznikami CI moŜe świadczyć fakt,  
iŜ Torfarm SA jest przedsiębiorstwem, które prowadzi targi on-line, na których 
zamówienia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Ponadto Internet jest 
narzędziem, które stworzone w zgodzie ze standardami systemu identyfikacji wizualnej 
umacnia wizerunek przedsiębiorstwa, w sposób jakiego nie oferują tradycyjne media 
drukowane. Umieszczenie takich elementów, jak prezentacje, infografiki, czy 
elektroniczna wersja magazynu zatrzymują uŜytkownika na dłuŜej, przyciągają uwagę 
odbiorcy, wzbudzają pozytywne wyobraŜenie o firmie, a ponadto ułatwiają zapadanie  
w pamięć, ułatwiając późniejsze pozytywne skojarzenia. 

NajwaŜniejszą zasadą przy tworzeniu strony było uwzględnienie zasad zawartych 
w księdze identyfikacji wizualnej. UŜywana na stronie internetowej kolorystyka jest 
kontynuacją i ciągłością kolorystyki wykorzystywanej w logo. Świadczy to o dbałości, 
jednolitym i spójnym systemie komunikacji w kaŜdym elemencie kontaktów  
z otoczeniem. Wyrazistość i zgodność wizerunku on-line zwiększa nie tylko 
rozpoznawalność przedsiębiorstwa, ale buduje zaufanie do przedsiębiorstwa. Ponadto 
dla firmy, która posiada toŜsamość wizualną w rozumieniu tradycyjnym, wkroczenie  
w nowe medium, jakim jest Internet stanowi wejście na wyŜszy poziom i rozwój 
identyfikacji wizualnej. MoŜe to stanowić wytłumaczenie stosowania kolorystyki, 
której nie odnajduje sie w podstawowym systemie CI.  

Podsumowanie  
Wszystkie przytoczone w opracowaniu dane wskazują, iŜ przedsiębiorstwo cieszyło 

się dobrą opinią i uznaniem wśród odbiorców. Wnioskować moŜna zatem, iŜ to  
po okresie dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwo dojrzało do wprowadzenia systemu 
identyfikacji wizualnej. Wyprzedzono niejako tym samym pojawienie się niekorzystnej 
sytuacji, związanej z chaotycznym i niespójnym przekazem dla otoczenia, wynikającym 
z rozwijania i umacniania pozycji rynkowej, rosnącej liczby odbiorców. Głównym 
powodem wprowadzenia CI nie były wymierne korzyści, lecz przekonanie otoczenia, iŜ 
przedsiębiorstwo jest na wysokim poziomie rozwoju, na którym wymiaru 
strategicznego nabierają relacje z otoczeniem. To właśnie w tym aspekcie 
przedsiębiorstwo poszukuje swojej przewagi konkurencyjnej, akcentując dojrzałość 
korporacyjną i właściwą dla tego etapu rozwoju kulturę organizacyjną. 

Z przeprowadzonej analizy księgi identyfikacji wizualnej wynika, iŜ zawarte 
zostały w niej podstawowe, najwaŜniejsze elementy wizualizacji: logo, kolorystyka  
i rozmieszczenie znaku. Analiza folderów reklamowych oraz strony internetowej 
przedsiębiorstwa pozwala stwierdzić, iŜ firma Torfarm SA w zdecydowanej większości 
przypadków stosuje wytyczne zapisów księgi identyfikacji wizualnej. JednakŜe analiza 
wykazała równieŜ pewne nieścisłości. Wynikają one z faktu, iŜ zasady księgi CI 
przyjęto, jako wiąŜące dla całego systemu komunikacji z otoczeniem, nie wspomniano 
jednakŜe, czy zasady zawarte w CI odnoszą się takŜe do projektowania stron 
internetowych. 

W przypadku przedsiębiorstwa o tak znaczącej pozycji rynkowej księga 
identyfikacji wizualnej jest elementem wzmacniającym i wspierającym komunikację 
przedsiębiorstwa z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Niewątpliwie takŜe 
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pozwala utrzymać korzystny wizerunek, co wpływa z kolei na wzmacnianie przewagi 
konkurencyjnej. Posiadana księga identyfikacji wizualnej porządkuje stosowanie 
elementów wizualnych przedsiębiorstwa, co jest głównym załoŜeniem strategii 
kształtowania korzystnych relacji Spółki z jej otoczeniem. 

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT RELATIONS 

CREATING STRATEGY WITH THE USE OF CORPORATE 

IDENTITY BOOK 

Summary 

Corporate identity (CI) is an important strategic tool in contemporary business. It constitutes 
integral part of any external actions aimed at market environment. Corporate identity is the 
ensemble of symbols used by a firm to correctly recognition itself. The substance of this 
elaboration is the discussion and analysis of selected elements of a corporate identity book.  
The advertising materials and website of the firm were analyzed and subsequently the obtained 
results were compared with guidelines enclosed in its corporate identity book. 
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Anna Drapińska, Edyta Gołąb1 

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI UCZELNI  
Z KANDYDATAMI NA STUDIA W ŚWIETLE BADAŃ 

Streszczenie 
Funkcjonowanie szkół wyŜszych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zmusza je do 

stosowania działań marketingowych. Jednym z głównych elementów tych działań jest tworzenie 
nowych i umacnianie juŜ nawiązanych relacji z klientami (studentami). Pierwszym etapem  
w ramach tego procesu jest komunikowanie się z kandydatami na studia. Aby działania, 
podejmowane w początkowym stadium tworzenia relacji, były skuteczne powinny bazować  
na właściwie dobranych narzędziach komunikacji. Wyniki badań przedstawione w niniejszym 
artykule pokazały, które kanały i narzędzia komunikacji odgrywają najwaŜniejszą rolę.  

Szkoły wyŜsze funkcjonują na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług 
edukacyjnych. Zmuszone są więc do stosowania działań marketingowych mających na 
celu umocnienie ich pozycji na rynku. Jednym z najwaŜniejszych elementów 
budowania tej pozycji jest zdobywanie nowych, a takŜe satysfakcjonowanie aktualnych 
klientów, jakimi są studenci. Są to działania dosyć skomplikowane, głównie ze względu 
na specyficzną naturę usług edukacyjnych na poziomie wyŜszym2. 

Jednym z najlepszych sposobów na zdobywanie, jak i utrzymywanie 
(satysfakcjonowanie) klientów jest tworzenie z nimi odpowiednich relacji. Jest to 
proces długotrwały, składający się z wielu etapów. WaŜną rolę odgrywają w nim takie 
elementy jak: budowanie wartości, zarządzanie oczekiwaniami, jakość świadczonych 
usług, zaufanie, czy wreszcie komunikowanie się3. W literaturze podkreśla się, Ŝe 
komunikacja jest jednym z najbardziej istotnych elementów marketingu relacji, którego 
celem jest tworzenie i zarządzanie relacjami z partnerami. MoŜna ją zdefiniować jako 
„(…) formalną i nieformalną wymianę waŜnych i aktualnych informacji pomiędzy 
partnerami”4. 

W marketingu relacji jest to jednak komunikacja postrzegana z nowej perspektywy 
– nastawiona nie tylko na jednostronne przekazywanie informacji (jak to miało miejsce 
w marketingu tradycyjnym), ale równieŜ na otrzymywanie informacji zwrotnej5. 
Organizacja powinna oczekiwać na odpowiedź od adresata swoich komunikatów. Taka 

                                                 
1 Anna Drapińska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
Edyta Gołąb – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyŜszej. „Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 11. 
3 A. Drapińska: Marketing szkół wyŜszych – model budowania relacji ze studentami. „Marketing i Rynek” 2008, nr 12,  

s. 15. 
4 D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III: Encouraging Future Helping Behaviours: The Role of Student-Faculty 

Relationships in Higher Education Marketing. „Journal of Marketing for Higher Education” 2003, vol. 13(1/2), s. 139. 
5 Ch. Grönroos: The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. „The Journal  

of Business&Industrial Marketing” 2004, nr 19 (2), s. 102. 
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komunikacja nabiera cech dialogu. Jest to coś więcej niŜ tylko wysłuchiwanie klientów. 
Dialog związany jest z potrzebą empatii i rozumienia doświadczeń klientów oraz 
dostrzegania kontekstu tych doświadczeń (emocjonalnego, społecznego, kulturowego)6. 
Dialog, który ma słuŜyć współtworzeniu wartości powinien7: 

– skupiać się na zagadnieniach interesujących zarówno klienta, jak i firmę, 
– odbywać się w specjalnie określonym do tego miejscu/ forum, 
– przebiegać według określonych reguł, które zapewnią uporządkowaną, 

produktywną interakcję. 
Prowadzenie dialogu jest niewątpliwie warunkiem tworzenia relacji uczelni  

ze studentami, zarówno obecnymi, jak i przyszłymi.  
Początkowym etapem w procesie tworzenia relacji jest komunikowanie się  

z kandydatami na studia. Podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów i uczelni 
znajdują się oni w niezmiernie trudnej sytuacji, gdyŜ decyzja ta moŜe w duŜym stopniu 
wpłynąć na ich dalsze Ŝycie, nie tylko zawodowe, ale równieŜ osobiste. Ryzyko jest 
związane równieŜ z charakterem usług, które są niematerialne, a więc trudno je 
sprawdzić przed podjęciem decyzji. W sytuacji ryzyka i niepewności największym 
problemem jest brak informacji. Uczelnie powinny więc podejmować działania mające 
na celu dobre poinformowanie kandydatów na studia o proponowanej ofercie 
edukacyjnej, jak równieŜ elementach niezwiązanych z nią bezpośrednio,  
a ułatwiających podejmowanie decyzji. W duŜej mierze będą to działania mające na 
celu budowanie dobrego wizerunku uczelni. Do głównych instrumentów komunikacji 
szkoły wyŜszej moŜna zaliczyć8: 

a) reklamę (prasową, radiową, telewizyjną, internetową), 
b) public relations: 

– materiały drukowane (informatory, ulotki, foldery, wydawnictwa 
uczelniane), 

– informacje w mediach, 
– prezentację osiągnięć naukowych uczelni (rankingi, nagrody, doktoraty 

honoris causa, wizyty zagranicznych gości), 
– upominki i gadŜety, 
– uczestnictwo w targach edukacyjnych, 
– przygotowywanie imprez okolicznościowych i obchodów jubileuszowych, 
– organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, 
– organizowanie wykładów wygłaszanych przez osobistości nauki, kultury, 

polityki i gospodarki, 
– organizowanie „drzwi otwartych”, wizyty uczniów na uczelni, 
– konkursy edukacyjne, 
– sponsorowanie imprez kulturalnych, sportowych itp., 

c) sprzedaŜ osobistą: 
– wizyty w szkołach średnich, 
– kontakty kandydatów z członkami komisji rekrutacyjnej, a takŜe innymi 

pracownikami uczelni. 

                                                 
6 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005, s. 32. 
7 Ibidem, s. 32. 
8 A. Lewandowska: Wykorzystanie promocji na rynku usług edukacyjnych na przykładzie Wydziału zarządzania  

i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki 
we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 129. 
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Spośród wielu dostępnych narzędzi szkoła wyŜsza powinna wybierać te, które 
charakteryzują się największą skutecznością i efektywnością. W przypadku kandydatów 
na studia, obok narzędzi budujących markę i wizerunek uczelni, naleŜałoby 
skoncentrować się na efektywnym przekazywaniu informacji, która jest przez nich 
poszukiwana. WaŜne jest, aby sformułowany przekaz docierał do kandydatów takimi 
kanałami, które są przez nich najczęściej wykorzystywane. Pozwoli to nie tylko na 
lepsze dotarcie do potencjalnych klientów, ale równieŜ na bardziej efektywne 
wykorzystanie przeznaczonych na ten cel funduszy. Podstawowe kanały informacyjne, 
z których moŜe korzystać szkoła wyŜsza to: telewizja, radio, prasa, materiały 
drukowane oraz Internet. 

W grudniu 2008 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
przeprowadzono badanie studentów I roku studiów stacjonarnych, którego celem było 
zidentyfikowanie najskuteczniejszych z punktu widzenia studentów kanałów 
komunikacji9.  

Wyniki badań wykazały, Ŝe najczęściej wykorzystywanym przez kandydatów na 
studia źródłem informacji o uczelni jest Internet – rys. 1. Korzystanie z tego kanału 
zadeklarowało ponad 64% badanych. Wynik ten mocno zdystansował inne źródła 
informacji. 

0 50 100 150 200 250
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znajomi

ogólnopolski informator kandydatów 
na studia
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prasa

plakaty

radio

inne

 
 

Rys. 1. Źródła informacji o Wydziale (według liczby osób) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

MoŜna zatem uznać, Ŝe dobrze zbudowana, czytelna, przejrzysta, aktualna  
i atrakcyjna strona internetowa uczelni (lub poszczególnych wydziałów), a takŜe 
obecność na portalach edukacyjnych powinny być głównym punktem zainteresowania 
osób odpowiedzialnych za politykę promocyjną uczelni. MoŜna przypuszczać, Ŝe  
ze względu na dostępność oraz łatwość i wygodę korzystania, Internet stał się obecnie 
najbardziej popularnym narzędziem komunikacji wśród kandydatów na studia. Drugim, 
najbardziej popularnym źródłem informacji o uczelni, są znajomi kandydatów na studia. 
Taką odpowiedź zaznaczyło prawie 44% badanych.  

                                                 
9 Liczebność próby wynosiła 380 osób. Kobiety stanowiły 61,74 % badanych, męŜczyźni − 37,99%. 
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Korzystanie z opinii znajomych (przekaz ustny) jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych i najczęściej uŜywanych źródeł informacji przez klientów usług10. 
Tak jak wspomniano wcześniej, niematerialność usługi oznacza, Ŝe jej zakup nie moŜe 
być w Ŝaden sposób przetestowany wcześniej i wiąŜe się dla klienta z uczuciem 
niepewności i podejmowanego ryzyka. W przypadku wyboru szkoły wyŜszej to ryzyko 
jest szczególnie duŜe. Chcąc je zminimalizować kandydaci na studia poszukują 
informacji w najbliŜszym otoczeniu (u znajomych), gdyŜ uwaŜają je za najbardziej 
wiarygodne i obiektywne źródło informacji. Oznacza to, Ŝe jednym z waŜniejszych 
źródeł informacji dla przyszłych studentów są ich znajomi będący obecnymi 
klientami/studentami danej uczelni. Potwierdza to fakt, Ŝe budowanie relacji  
(m.in. poprzez satysfakcję, wartość, jakość) z obecnymi studentami jest jednym  
z najwaŜniejszych działań marketingowych, jakie powinna podejmować uczelnia. 
Usatysfakcjonowani studenci będą następnie źródłem pozytywnego przekazu ustnego, 
który ma duŜy wpływ na zdobywanie nowych klientów i budowanie przychylnej 
reputacji w otoczeniu. 

WaŜnym źródłem przekazu ustnego jest teŜ rodzina. Mogą to być osoby będące 
absolwentami danej uczelni (a więc ponownie podkreśla to wagę budowania relacji  
z obecnymi studentami i absolwentami) lub osoby niezwiązane w Ŝaden sposób  
z uczelnią, będące jedynie adresatami podejmowanych działań promocyjnych, mających 
na celu budowanie wizerunku uczelni w otoczeniu. 

Podobne wyniki badań uzyskano w badaniach przeprowadzonych w innych 
ośrodkach w Polsce, np. Uniwersytecie Szczecińskim i Politechnice Rzeszowskiej, 
gdzie Internet oraz znajomi i rodzina zostały wskazane jako najwaŜniejsze źródła 
informacji o uczelni11. 

Jedynym wyróŜniającym się w oczach kandydatów materiałem drukowanym jest 
ogólnopolski informator dla kandydatów na studia. Korzystanie z tego źródła informacji 
zadeklarowało ponad 17% badanych. 

Wart zauwaŜenia jest fakt, Ŝe około 83% badanych nie brało udziału w Dniach 
Otwartych organizowanych przez Wydział (tabela 1 i rys. 2) i tylko 30% brało udział  
w targach edukacyjnych (tabela 2 i rys. 3). Wydaje się więc, Ŝe organizowanie tego typu 
imprez nie jest zbyt skutecznym narzędziem informowania i pozyskiwania kandydatów. 
MoŜna by poszukiwać przyczyn tego zjawiska i starać się w przyszłości wpłynąć  
na zwiększenie efektywności tego narzędzia komunikacyjnego. 

Tabela 1. Udział w Dniu Otwartym Wydziału 

Odpowiedzi respondentów Liczba Skumulowanie Procent Skumulowanie 

tak 67 67 17,63 17,63 

nie 312 379 82,11 99,74 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

                                                 
10 Zob. A. Drapińska: Przekaz ustny – kluczowy element nowoczesnej komunikacji przedsiębiorstwa usługowego.  

W: Nowe trendy w marketingu. Red. A. Drapińska. Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej nr 4, 
Gdańsk 2005, s. 39. 

11 A. Lewandowska: op. cit, s. 133; H. Hall: Specyfika zachowań nabywców usług edukacyjnych szkół wyŜszych w świetle 
badań. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki…op.cit., s. 133. 
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Rys. 2. Udział w Dniu Otwartym Wydziału 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Tabela 2. Udział w Targach „Akademia” 

Odpowiedzi respondentów Liczba Skumulowanie Procent Skumulowanie 

tak 116 116 30,85 30,85 

nie 260 376 69,15 100,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

nie
69,15%tak
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Rys. 3. Udział w Targach „Akademia” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Interesującym zjawiskiem wydaje się fakt, Ŝe pomimo, iŜ jedynie 30% badanych 
uczestniczyło w targach edukacyjnych, to wskazywali oni targi (obok Internetu  
i znajomych) jako jedno z najwaŜniejszych źródeł informacji o uczelni (tabela 3). 

Prowadzone badania pokazują, Ŝe nie wszystkie dostępne kanały i instrumenty 
komunikacji są wykorzystywane przez potencjalnych klientów uczelni, jakimi są 
kandydaci na studia. NajwaŜniejszymi źródłami informacji w procesie podejmowania 
decyzji o wyborze uczelni okazały się Internet oraz znajomi. Oznacza to, Ŝe szkoły 
wyŜsze powinny skoncentrować się na jak najszerszym i przejrzystym przedstawieniu 
własnej, szeroko rozumianej, oferty edukacyjnej poprzez własne strony internetowe,  
a takŜe róŜne portale edukacyjne. Sposoby prezentacji w Internecie powinny stać się 
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przedmiotem bardziej szczegółowych badań, których celem powinno być 
zidentyfikowanie najbardziej efektywnych sposobów i miejsc internetowych z punktu 
widzenia kandydatów na studia. 

Tabela 3. Hierarchia waŜności poszczególnych źródeł informacji  

Zajmowane miejsce Źródło informacji 
1 Internet 
2 znajomi 
3 targi 
4 prasa 
5 rodzina 
6 telewizja 
7 dzień otwarty 
8 radio 
9 informatory dla kandydatów na studia 
10 inne 

Objaśnienia: 1 − najwaŜniejsze, 10 – najmniej waŜne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

WaŜne jest równieŜ uświadomienie sobie przez uczelnie wagi narzędzia 
komunikacyjnego, jakim jest przekaz ustny. Budowanie pozytywnego przekazu ustnego 
jest jednak o wiele bardziej skomplikowane i długotrwałe. Wymaga przede wszystkim 
działań związanych z budowaniem satysfakcji i wartości, którą otrzymują obecni 
studenci. Warto jednak podejmować takie działania, gdyŜ przynoszą one ogromne 
korzyści zarówno w krótkim, jak i długim okresie.  

Źródła związane z osobistym kontaktem pracowników uczelni takie jak targi, czy 
wizyty na uczelni wydają się być na razie niedocenianą przez kandydatów formą 
pomocy w procesie decyzyjnym. Uczelnie powinny odnaleźć przyczyny takiego 
zjawiska i starać się docierać do kandydatów na studia równieŜ poprzez kontakt 
osobisty, który moŜe stać się równie efektywnym narzędziem komunikacji. 

O potrzebie takiego kontaktu świadczą chociaŜby odpowiedzi większości 
respondentów, którzy wizyty i prezentacje uczelni w swoich szkołach uznali za dobry 
pomysł (tabela 4 i rys. 4).  

Tabela 4. Opinia respondentów na temat prezentacji uczelni w szkołach średnich 

Odpowiedzi respondentów Liczba Skumulowanie Procent Skumulowanie 

zdecydowanie dobry pomysł 200 200 52,63 52,63 

dobry pomysł 150 350 39,47 92,11 

ani dobry ani niedobry pomysł 24 374 6,32 98,42 

niedobry pomysł 5 379 1,32 99,74 

zdecydowanie niedobry pomysł 1 380 0,26 100,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 4. Opinia respondentów na temat prezentacji uczelni w szkołach średnich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Być moŜe taka forma komunikacji najbardziej odpowiadałaby kandydatom na 
studia. Kontakt osobisty wydaje się być narzędziem do tej pory niedocenianym, ale 
jednocześnie stwarzającym szansę na dodatkowe źródło rzetelnej informacji i pomocy 
przy podejmowaniu decyzji dla przyszłych studentów. Dla uczelni natomiast jest szansą 
nie tylko na zdobycie nowych klientów, ale równieŜ na wyróŜnienie się na rynku usług 
edukacyjnych. 

UNIVERSITIES’ TOOLS OF COMMUNICATION WITH 
CANDIDATES – RESEARCH RESULTS 

Summary 

The functioning of higher education in an increasingly competitive market forces them to use 
marketing actions. One of the main features of these actions is to create new and strengthen 
already established relationships with clients (students). The first step in this process  
is communicating with the candidates for study. Those actions taken at the initial stage  
of the creation of effective relationships should be based on well-chosen tools of communication. 
The research results presented in this article have shown which of the communication channels 
plays a key role. 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE  
LOJALNOŚĆ NABYWCÓW NA RYNKU TELEFONII 

KOMÓRKOWEJ – WYNIKI BADAŃ 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na rynku telefonii 

komórkowej w Polsce. Celem badania było określenie zestawu determinant kształtujących 
zachowania lojalnościowe nabywców w kontekście produktowo-usługowym oraz siły ich 
oddziaływania. W efekcie zbudowane zostały dwa odrębne modele lojalności objaśniające, jakie 
czynniki i w jakim stopniu wpływają na lojalność nabywców wobec operatora telefonii mobilnej 
oraz wobec marki aparatu telefonicznego. 

Wprowadzenie  
Na przestrzeni ubiegłych dziesięcioleci zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym 

wpłynęły na modyfikację i, w pewnym stopniu, dezaktualizację tradycyjnego podejścia 
marketingowego. Popularność natomiast zyskała koncepcja marketingu relacyjnego, 
rozumianego jako „tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie więzi z klientem, gdzie 
pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu”2.  
W latach 90-tych w odniesieniu do rynku konsumentów rozpoczęto stosowanie nazwy 
„one-to-one marketing”, co podkreśla indywidualizm i niepowtarzalność kaŜdej więzi3. 
Kolejne podejście to „loyalty-based marketing” czyli marketing oparty o budowanie 
lojalności nabywców, a to z kolei uwypukla główny cel działalności marketingowej 
przedsiębiorstw4,. 

Koncepcja marketingu relacji bazuje na załoŜeniu, Ŝe celem działań 
marketingowych jest budowanie długookresowych, obopólnie zyskownych relacji 
między organizacją a podmiotami znajdującymi się w jej otoczeniu. Niewątpliwie 
najwaŜniejszą grupą w otoczeniu przedsiębiorstwa są nabywcy. Przekonanie to znajduje 
odzwierciedlenie w koncepcji lojalności, która zakłada realizację powyŜszych celów 
firmy dzięki pozyskiwaniu i utrzymywaniu lojalnych nabywców. W ten sposób 
zjawisko lojalności klientów stanowi jednocześnie cel działalności przedsiębiorstw,  
a takŜe miarę budowanych przez nie relacji. Jego popularność jest stymulowana 
doniesieniami naukowców i praktyków o korzyściach płynących z jego wdroŜenia, 

                                                 
1 Katarzyna Dziewanowska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. 
2 L.L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah: Emerging Perspectives on Services Marketing. American Marketing Association, 

Chicago 1983, s. 26. 
3 D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One to One: Tools for Competing in the Interactive Age. Doubleday, New York 1997, 

s. 11. 
4 F.F. Reichheld: The Loyalty Effect: the Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value. Harvard Business 

School Press, Boston 1996, s. 15. 
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będących konsekwencją zwiększenia strumienia przychodów oraz obniŜenia kosztów 
działań marketingowych przedsiębiorstw.  

Pomimo zwiększającej się popularności tego zagadnienia, w literaturze przedmiotu 
nie występuje zgodność odnośnie stosowania definicji tego zjawiska. Lojalność 
rozumiana jest na wiele sposobów, co uwzględnia jej róŜnorodne determinanty  
i przejawy. Dwa najczęściej spotykane podejścia do zagadnienia lojalności ujmują  
to zjawisko od strony behawioralnej opisującej zachowanie (zakupowe) klienta oraz od 
strony emocjonalnej koncentrującej się na osobistych uczuciach i nastawieniu klienta5. 
Przykładem podejścia behawioralnego jest następująca definicja: „lojalność to (…) 
dokonywanie zakupów produktów tej samej marki, zakupów w tym samym miejscu 
sprzedaŜy lub od tego samego sprzedawcy”6, zaś popularnie przytaczaną definicją  
w ramach podejścia emocjonalnego jest propozycja R.L. Olivera, który określa 
lojalność, jako: „głęboko zakorzenione przekonanie dotyczące powtórnego zakupu 
preferowanego produktu lub usługi, prowadzące do dokonywania powtarzających się 
zakupów tego samego produktu bądź produktów tej samej marki, pomimo 
występujących czynników sytuacyjnych i działań marketingowych mających na celu 
nakłonienie nabywcy do zmiany dostawcy”7. Brak zgodności w kwestii definicji 
lojalności znajduje odzwierciedlenie w badaniach mających na celu określenie 
determinant tego zjawiska. RóŜnorodność definicyjna sprzyja analizowaniu zachowań 
lojalnościowych w kontekście oddziaływania róŜnych czynników, co nie pozwala na 
pełną porównywalność osiąganych wyników.  

Literatura przedmiotu obfituje w liczne modele objaśniające mechanizmy 
powstawania lojalności, jednak nie osiągnięto konsensusu odnośnie zestawu oraz 
sposobu oddziaływania analizowanych determinant. MoŜna natomiast zauwaŜyć, Ŝe 
wraz ze zmianą warunków rynkowych panujących w poszczególnych branŜach oraz 
przy uwzględnieniu specyfiki produktowej, odmienne czynniki odgrywają kluczową 
rolę, generując i wzmacniając zachowania lojalnościowe wśród klientów. Ponadto, 
wyraźnie widoczne jest to, Ŝe w poszczególnych grupach nabywców róŜniących się 
między sobą cechami demograficznymi i psychograficznymi występują inne 
mechanizmy powstawania lojalności.  

Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła na wyodrębnienie sześciu najczęściej 
wymienianych i analizowanych czynników wpływających na powstawanie zachowań 
lojalnościowych nabywców. Do determinant tych naleŜą: 

− zadowolenie: rozumiane jako emocjonalna lub poznawcza reakcja nabywcy  
w odniesieniu do konkretnego aspektu oferty i powstająca w określonym 
czasie8, 

− postrzegana jakość: zdolność do zaspokojenia potrzeb nabywcy oraz zgodność 
z zadanymi parametrami9, 

− postrzegana wartość: ogólna ocena uŜyteczności produktu w oparciu  
o porównanie korzyści i poniesionych kosztów10, 

                                                 
5 W. Urban, D. Siemieniako: Motywy lojalności klientów. „Marketing i Rynek” 2005, nr 5, s. 2. 
6 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1999, s. 138. 
7 R.L. Oliver: Whence Customer Loyalty. „Journal of Marketing” 1999, nr 63, s. 34. 
8 H.W. Marsh, A.S. Yeung: The liability of psychological ratings: The chameleon effect in global self-esteem. „Personality 

and Social Psychology Bulletin” 1999, nr 25, 1, s. 49-64. 
9 C. Gronroos: A service marketing model and its marketing implications. „European Journal of Marketing: 1984; nr 18, 4,  

s. 36-45. 
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− zaufanie: zaakceptowanie własnej wraŜliwości w oparciu o pozytywne 
oczekiwania dotyczące intencji przyświecających zachowaniu drugiej strony11, 

− zaangaŜowanie: psychologiczne przywiązanie i chęć utrzymania trwania 
relacji12, 

− bariery zmiany dostawcy: więzi, które utrudnią lub uniemoŜliwi ą nabywcy 
wycofanie się w sytuacji, gdy doświadczy on niezadowolenia lub natrafi na 
atrakcyjniejsze alternatywy13. 

Badania – problem, cele, hipotezy, metodyka 
Popularność zagadnienia lojalności znajduje odzwierciedlenie w obszernym 

dorobku literaturowym. Jednocześnie, zdecydowana większość rozwaŜań o charakterze 
teoretycznym i badawczym powstała przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych  
i Europie Zachodniej. Oznacza to, Ŝe badania lojalności i jej determinant dotyczą 
zachowań nabywców funkcjonujących w tamtejszych uwarunkowaniach rynkowych  
i kulturowych, które nie do końca przystają do polskich realiów. Przedstawione  
w niniejszym artykule badania stanowią uzupełnienie dotychczasowego dorobku 
literaturowego o wiedzę na temat mechanizmów powstawania lojalności nabywców  
z uwzględnieniem polskiej specyfiki rynkowej. Badanie zostało przeprowadzone  
na rynku telefonii komórkowej, na którym oferta obejmuje zarówno produkt (telefon), 
jak i usługę (połączenie). Wiodący problem w badaniu został przedstawiony  
w następujący sposób: jakie czynniki i w jakim stopniu determinują zachowania 
lojalnościowe konsumentów na rynku polskim telefonii mobilnej w Polsce.  

Pragnąc udzielić wyczerpującej odpowiedzi na powyŜsze pytanie, wyznaczono dwa 
główne cele badawcze. Pierwszy cel zakładał konieczność zbudowania indeksu, który 
umoŜliwiłby dokonanie pomiaru intensywności oddziaływania determinant lojalności. 
Cel drugi zakładał zweryfikowanie tego, czy w przypadku produktu i usługi zachowania 
lojalnościowe nabywców są determinowane przez ten sam zestaw czynników.  
W związku z tak postawionymi celami badawczymi, sformułowane zostały dwie 
hipotezy badawcze. Hipoteza pierwsza zakładała, iŜ lojalność nabywców jest 
wypadkową oddziaływania dwóch aspektów relacji: behawioralnego i emocjonalnego, 
natomiast hipoteza druga głosiła, Ŝe moŜliwe jest zbudowanie modelu ilustrującego 
powstawanie zachowań lojalnościowych na skutek oddziaływania określonych 
determinant, do których naleŜą: zadowolenie, jakość, wartość, zaufanie, zaangaŜowanie, 
koszty i bariery zmiany dostawcy, przy czym czynnikiem o najwyŜszej istotności i sile 
oddziaływania jest zadowolenie.  

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych przeprowadzone zostały 
badania własne, które obejmowały dwie fazy: jakościową i ilościową. Celem badania 
jakościowego (w postaci sondowania opinii ekspertów) była weryfikacja i ewentualne 
uzupełnienie listy determinant zachowań lojalnościowych na rynku polskim, która 

                                                                                                                        
10 V.A. Zeithaml: Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence. 

„Journal of Marketing” 1988, nr 52, s. 2-22. 
11 D.M. Rousseau, S.B. Sitkin, R.S. Burt, C. Camerer: Not so different after all: A cross-discipline view of trust.  

„The Academy of Management Review” 1998, nr 23, 3, s. 395. 
12 T.W. Gruen, J.O. Summers, F. Acito: Relationship marketing activities, commitment and membership behaviors  

in professional associations. „Journal of Marketing” 2000, nr 64, 3, s. 37. 
13 L.L. Berry, A. Parasuraman: Marketing Services: Competing through Quality. Free Press, New York 1991. Za:  

R. Ahmad, F. Buttle: Retaining business customers through adaptation and bonding: A case study of HDoX. „The Journal  
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została zidentyfikowana na podstawie analizy literatury przedmiotu. Próba badawcza 
liczyła 21 osób i została dobrana w sposób celowy obejmując praktyków marketingu 
oraz pracowników naukowych, których dorobek akademicki nawiązuje do marketingu 
relacji lub lojalności nabywców.  

Celem badania ilościowego była weryfikacja uprzednio postawionych hipotez 
badawczych. Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu bezpośredniego przy 
pomocy kwestionariusza na próbie ponad 800 respondentów, których dobór nastąpił  
w sposób celowo-kwotowy. Próba badawcza jest reprezentatywna dla województwa 
mazowieckiego pod względem wieku, płci oraz miejsca zamieszkania ankietowanych. 
Ostatecznie do dalszej analizy zakwalifikowano 504 kwestionariusze. Wykorzystany 
kwestionariusz badawczy zawierał zbiór do badania postaw nabywców wobec usług  
i produktów oferowanych na rynku telefonii mobilnej oraz pytania metryczkowe. 
Analiza wyników badania została przeprowadzona w pakiecie SPSS for Windows przy 
wykorzystaniu takich narzędzi, jak: analiza wariancji, analiza regresji oraz test  
chi-kwadrat.  

Wyniki bada ń 
Na podstawie wyników badań własnych utworzone zostały dwa modele lojalności 

nabywców ilustrujące ich zachowanie na rynku telefonii mobilnej z uwzględnieniem 
kontekstu produktowo-usługowego (rys. 1).  

 
 
Rys. 1. Modele lojalności wobec operatora i wobec marki aparatu telefonicznego 
Źródło: opracowanie własne. 

Na uwagę zasługuje zastosowana metodologia, która jednocześnie podkreśla 
uniwersalne aspekty lojalności oraz pozwala na dostosowanie do specyfiki rynku. 
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Tworzenie modelu jest bowiem poprzedzone konstrukcją indeksu, który uwzględnia 
kluczowe elementy świadczące o lojalności nabywcy zarówno w ujęciu emocjonalnym, 
jak behawioralnym. Zgodnie z oczekiwaniami sformułowanymi na podstawie analizy 
literatury przedmiotu, w obydwóch przypadkach (tj. modelu lojalności nabywców 
wobec operatora oraz wobec marki telefonu) kluczową determinantą zachowań 
lojalnościowych jest zadowolenie klienta. Zestaw pozostałych czynników oraz ich 
istotność nie są identyczne, co wynika ze specyfiki danego rynku produktowego. 

W przypadku lojalności klientów wobec usług świadczonych przez danego 
operatora (model 1), duŜe znaczenie posiadają elementy o charakterze emocjonalnym, 
takie jak zaangaŜowanie. Ponadto, nabywcy wyraźnie dostrzegają występowanie barier 
zmiany dostawcy, jednak warto zauwaŜyć, iŜ w percepcji klientów dominują 
ograniczenia natury niepienięŜnej (czas stracony na poszukiwanie nowego operatora, 
niepewność, itp.). Ceniąc sobie jakość usług, nabywcy w pewnym sensie traktują ją 
jako pewnik – mimo dość wysokich ocen przyznanych w tej kategorii, jej wpływ jako 
determinanty jest relatywnie niewielki. Ostatnim elementem w modelu lojalności wobec 
operatora jest wartość, rozumiana przede wszystkim jako relacja ceny do uzyskanych 
korzyści. Niewątpliwie jej udział w tworzeniu lojalności nabywców jest konsekwencją 
działań marketingowych podejmowanych przez operatorów, którzy nieustannie 
podkreślają ten aspekt swojej oferty i czynią z niego silną kartę przetargową w walce  
o klientów. Interesującym odkryciem jest fakt, Ŝe w modelu nie występuje zaufanie, 
które powszechnie uwaŜane jest za waŜne kryterium wyboru usługi. Prawdopodobnie 
jest to uzasadnione tym, iŜ występujący na rynku usługodawcy mają zbliŜoną renomę, 
wobec czego ich wiarygodność jest czymś powszechnym i nie stanowi wyróŜnika 
oferty. 

Inaczej przedstawia się istotność determinant w modelu ilustrującym lojalność 
nabywców wobec marki telefonu (model 2). W kontekście produktu materialnego, 
klienci wysoką uwagę zwracają na jego jakość, która w tym przypadku jest relatywnie 
prosta w ocenie i moŜliwa do porównania. Z jakości wynika zaufanie nabywców wobec 
marki oraz ich zaangaŜowanie. Stosunkowo niewielką rolę pełnią tutaj bariery zmiany 
dostawcy, które przede wszystkim związane są z koniecznością poniesienia wysiłku 
związanego z nauką obsługi nowego telefonu. Okazuje się jednak, Ŝe czynnikiem 
generującym poczucie lojalności klientów nie jest wartość, co – podobnie jak  
w przypadku operatora – moŜe być konsekwencją działań marketingowych 
prowadzonych przez operatorów, którzy prześcigając się w oferowaniu telefonów za 
przysłowiową „złotówkę” dostarczają klientom złudnych wyobraŜeń na temat 
rzeczywistej ceny produktu. Godne zauwaŜenia jest natomiast to, Ŝe w modelu tym 
pojawia się czynnik, który nie został początkowo wyodrębniony jako determinanta. 
Czynnikiem tym jest wpływ osób trzecich przejawiający się naśladownictwem oraz 
oddziaływaniem rekomendacji na wybór produktu. Specyfika tego czynnika jest 
dwojakiej natury: po pierwsze, nie daje się on jednoznacznie przypisać do Ŝadnej  
z sześciu głównych determinant, a po drugie, jego oddziaływanie ma charakter 
negatywny. Oznacza to, Ŝe klienci, którzy dokonali zakupu kierując się rekomendacjami 
lub naśladownictwem osób trzecich, przejawiają niŜszą lojalność. MoŜna to uzasadnić 
swoistą „dyfuzją odpowiedzialności”, czyli przeniesieniem części odpowiedzialności  
za dokonany wybór na osoby trzecie lub ponownie odwołać się do specyfiki rynku, na 
którym telefon nie tylko słuŜy do wykonywania połączeń, ale takŜe jest elementem 
tworzącym unikalny wizerunek uŜytkownika.  
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Podsumowanie  
Zaprezentowane w niniejszym artykule badania potwierdzają istotność sześciu, 

wyodrębnionych na podstawie analizy literatury, czynników wpływających na 
zachowania lojalnościowe nabywców na rynku telefonii komórkowej w Polsce. 
Jednocześnie, w analizowanym kontekście rynkowym, pojawiła się konieczność 
uzupełnienia listy determinant o dodatkowy element (wpływ osób trzecich). 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, Ŝe zestawy determinant lojalności, 
jakie wchodzą w skład modelu nie są toŜsame w przypadku produktu materialnego  
i usługi. Ponadto, zjawisko, jakim jest lojalność nie moŜe być badana w oderwaniu  
od rynku produktowego. Oznacza to, Ŝe zestawy czynników generujących zachowania 
lojalnościowe nabywców oraz siła ich oddziaływania mogą być całkowicie odmienne 
dla róŜnych rynków. Niesie to ze sobą określone implikacje praktyczne – 
przedsiębiorstwa pragnące budować i podtrzymywać lojalność swoich nabywców 
powinny stosować narzędzia dopasowane do specyfiki danej branŜy, raczej niŜ 
bezkrytycznie korzystać z wzorców, które odniosły sukces w innych obszarach 
rynkowych.  

DETERMINANTS OF CUSTOMER LOYALTY ON MOBILE 
PHONE MARKET – RESEARCH RESULTS 

Summary 

The paper presents results of the research conducted on the Polish mobile phone market.  
The main goal of the research was to establish a set of determinants shaping customer loyalty  
in a product/service context as well as to determine the strength of their impact. As a result,  
two separate loyalty models have been presented. They explain which factors and to what stage 
influence customer loyalty behavior towards the service provider and the mobile phone brand. 
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Adam Figiel1 

ODDZIAŁYWANIE REKLAMY KORPORACYJNEJ  

NA KONSUMENCKĄ WIEDZĘ O MARKACH 

PRODUKTOWYCH 

Streszczenie 
W niniejszym opracowaniu wysunięto hipotezę, Ŝe wiedza pochodząca z reklamy 

korporacyjnej moŜe wpływać na stan wiedzy pochodzącej z reklamy marki. Oddziaływanie to jest 
funkcją wielu czynników, których próbę charakterystyki podjęto w artykule. 

Wprowadzenie 
Badania na temat reklamy korporacyjnej zwracały głównie uwagę na jej 

klasyfikację oraz treść przesłania2, jak równieŜ na jej cele związane z umocnieniem 
wizerunku korporacyjnego3, rzadko natomiast na wzajemne powiązania reklamy 
korporacyjnej i reklamy marki produktowej. ChociaŜ reklama korporacyjna moŜe mieć 
wpływ na marki produktowe, sprawa ta nie była obiektem bardziej szczegółowych 
analiz4. Konsekwencją tego jest fakt, iŜ menedŜerowie marek i badacze nie posiadają  
w tej dziedzinie sprawdzonych i efektywnych narzędzi.  

Nieco inaczej było w przypadku badań nad reklamą marek produktowych, które 
m.in. podkreślały wpływ ich reklamy na wiedzę konsumentów dotyczącą tychŜe 
marek5. Przykładowo, jak podaje M.P. Homer, przekonania i postawy konsumentów  
w odniesieniu do reklam marek produktowych mogą bezpośrednio wpływać na ich 
wiedzę na temat tych marek6. Natomiast tylko nieliczne badania próbowały znaleźć 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób działania firm, nienastawione na sprzedaŜ 
określonej marki produktowej (na przykład reklama korporacyjna) wpływają na wiedzę 
konsumentów na temat marek produktowych. 
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Znaczenie wiedzy pochodz ącej z reklamy korporacyjnej  
Dlaczego naleŜy przywiązywać wagę do wiedzy konsumenta pochodzącej  

z reklamy korporacyjnej? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być następująca, 
poniewaŜ moŜe ona kształtować wiedzę na temat marki produktowej.  

Z punktu widzenia procesów poznawczych reklama korporacyjna moŜe działać  
w taki sam sposób, jak reklama marki. Wiele badań wykazuje, Ŝe reklama marki 
prowadzi do powstania u konsumentów pewnych przekonań7 oraz odczuć na jej temat, 
które są oparte na takich elementach, jak skuteczność przekazywanej wiadomości, 
wybór mediów, przesłanie oraz wiarygodność8. Takie przekonania i odczucia kształtują 
stosunek konsumentów do określonej reklamy produktowej i marki9. Wyniki badań 
wskazują równieŜ, Ŝe przekonania, odczucia oraz nastawienie zostają zakodowane  
w pamięci jako wiedza o danej marce10.  

MoŜna sformułować analogiczny wniosek, Ŝe przekonania, odczucia oraz postawy 
związane z reklamą lub reklamodawcą są wynikiem reklamy korporacyjnej oraz, Ŝe 
zostają zakodowane w pamięci jako część wiedzy o korporacji. Taki pogląd jest zgodny 
z większością celów, jakie stawia sobie reklama korporacyjna, a mianowicie  
z budowaniem lub utrzymywaniem wizerunku przedsiębiorstwa11.  

Czynniki decyduj ące o wykorzystaniu wiedzy konsumenckiej 
pochodz ącej z reklamy korporacyjnej na wizerunki marek 
produktowych 

Poziom zaangaŜowania w proces podejmowania decyzji związanej z określoną 
marką jest istotnym czynnikiem wpływającym na przetwarzanie informacji, szczególnie 
w przypadku reklamy12. Jest to stan psychologiczny, który charakteryzuje się 
skłonnością do dokonywania analiz. WaŜną konsekwencją takiego stanu jest większe 
prawdopodobieństwo powoływania się na róŜne źródła pokrewnych informacji  
i opierania na nich formułowanych ocen. Wysoce zaangaŜowani konsumenci są zatem 
skłonni do wykraczania w swoich osądach poza obszar wiedzy o marce i sięgania do 
pokrewnych źródeł informacji takich, jak reklama korporacyjna. MoŜna więc 
sformułować tezę, iŜ: wpływ wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej na wiedzę  
o marce jest tym większy, im większe jest zaangaŜowanie w proces decyzyjny 
konsumenta związany z daną marką produktową. 

Poziom wiedzy o marce posiada róŜne wymiary. Jednym z nich jest zdolność do 
dokonywania diagnoz. Wiedza ma charakter diagnostyczny, jeśli pomaga rozróŜnić 
marki w kontekście podejmowania decyzji o zakupie13. Jeśli wiedza konsumentów na 

                                                 
7 M. Friestad, P. Wright: Persuasion Knowledge: Lay Peoples’ and Researchers’ Beliefs Abort the Psychology  

of Advertising. „Journal of Consumer Research” 1995, nr 22 (June), s. 65-74. 
8 T. Onley, M. Holbrook, R. Batra: Consumer Responses to Advertising: The Effects of Ad Content, Emotions and Attitude 

Toward the Ad on Viewing Time. „Journal of Consumer Research” 1993, nr 17 (March), s. 440-453. 
9 S.B. MacKenzie, R.J. Lutz, G. Belch: The Role of Attitude Toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness:  

A test of Competing Hypotheses. „Journal of Marketing Research” 1986, nr 23 (May), s. 130-143. 
10 K.L. Keller: op.cit., s. 1-22. 
11 D.M. Schuman, J.M. Hathcote, S. West: Corporate Advertising in America: A Review of Published Studies on Use, 

Measurement, and Effectiveness. „Journal of Adverising” 1991, nr 20 (September), s. 35-56. 
12 A.G. Greenwald, C. Leavit: Audiencje Involvement in Advertising: Four Levels. „Journal of Consumer Research” 1984, 

nr 11 (June), s. 581-592. 
13 J.W. Alba, J.W. Hutchinson, J.G. Lynch: Memory and Decision Making. W: Handbook of Consumer Behavior.  

Ed.  H.H. Kassarijan, T.S. Robertson. Engelwoods-Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1991. 
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temat marki nie jest wystarczająco diagnostyczna, konsumenci mogą poszukiwać 
innych pokrewnych źródeł informacji, np. pochodzących z reklamy korporacyjnej14. 

Ze zjawiskiem nakładania się wiedzy mamy do czynienia wtedy, gdy wiedza 
pochodząca z reklamy korporacyjnej i wiedza na temat marki opierają się na wspólnych 
przekonaniach, postawach lub pokrewnych źródłach informacji. Takie „nakładanie się” 
moŜe przyjmować róŜne formy. Przykładowo, reklamy korporacyjne i reklamy marki 
mogą opierać się na podobnych koncepcjach realizacji i kreacji. Większy zasięg 
wspólnych elementów zwiększa prawdopodobieństwo, Ŝe odwoływanie się w pamięci 
konsumenta do reklamy jednej kategorii prowadzi do przywoływania w pamięci 
elementów z drugiej kategorii. Takie wzajemne przywoływanie w pamięci wzmacnia 
relacje pomiędzy róŜnymi źródłami informacji i zwiększa prawdopodobieństwo 
zaistnienia efektu synergii.  

Posiadana wiedza moŜe być zróŜnicowana ze względu na swoją dostępność. 
Ogólnie rzecz biorąc, wiedza staje się bardziej dostępna w pamięci, jeśli konsumenci 
regularnie się do niej odwołują i z niej korzystają15. ChociaŜ dostępne i pozytywne 
przekonania na temat marki są czymś poŜądanym, to badania jednocześnie wykazują, Ŝe 
przekonania takie trudno jest zmienić

16. Jeśli konsumenci posiadają mocno 
ugruntowane („dostępne” w pamięci) przekonania i postawy odnośnie określonej marki, 
nie są skłonni do zmiany swojego osądu w obliczu takich dodatkowych źródeł 
informacji, jak reklama korporacyjna. Wynika stąd, Ŝe wiedza pochodząca z reklamy 
korporacyjnej moŜe wywierać największy wpływ na wiedzę o marce w sytuacji, gdy 
reklama marki staje się mniej intensywna lub zostaje całkowicie zawieszona ze względu 
na ograniczenia budŜetowe lub jej „sezonowy” charakter. MoŜna więc sformułować 
kolejną tezę, iŜ: wiedza pochodząca z reklamy korporacyjnej wywiera większy wpływ 
na wiedzę o marce, kiedy wiedza o marce ma mniej diagnostyczny charakter, ma 
wspólne elementy z wiedzą o reklamie korporacyjnej oraz jest mniej dostępna  
w pamięci konsumenta. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na decyzje menedŜerów dotyczącym reklamy 
korporacyjnej jest nastawienie konsumenta do marki. Jednoznacznie pozytywne lub 
negatywne nastawienie do marki działa jak „skrót myślowy” 17. Taki „skrót” skłania 
konsumentów do formułowania szybkiego osądu na podstawie nastawienia bez 
szczegółowego przetwarzania informacji na temat określonych przekonań. Tak więc 
konsumenci, którzy posiadają ugruntowane poglądy na temat marki produktowej, 
wykazują mniejszą skłonność do sięgania w pamięci do innych źródeł informacji takich, 
jak na przykład reklama korporacyjna. MoŜna, więc sformułować kolejną tezę, iŜ: 
wiedza pochodząca z reklamy korporacyjnej wywiera mniejszy wpływ na wiedzę na 
temat marki, gdy stosunek do marki jest mocno ugruntowany. 

Określone cechy wiedzy konsumentów pochodzące z reklamy korporacyjnej 
równieŜ mają wpływ na określone korzyści w promowaniu marki. Podobnie jak  
w przypadku nastawienia do marki produktowej, nastawienie do reklamy korporacyjnej 

                                                 
14 J.L. Ozwane, M. Brucks, D. Grewal: A Study of Information Serach Behavior During the Categorization of New 

Products. „Journal of Consumer Research” 1992, nr 18 (March), s. 452-463. 
15 K.L. Keller: op.cit., s. 1-22. 
16 P. Linville, G.W. Fischer, P. Salovey: Stereotyping and Perceived Distributions of Social Characteristics:  

An Application to Intergroup-Outgroup Perceptions. W: Prejudice, Discrimination and Racism. Eds. John F. Dovidio,  
L. Samuel Gaertner. New York: Academic Press, 1986, s. 165-208. 

17 D. Maheswaran, D.M. Mackie, K. Chaiken: Brand Name as a Heuristic Cue: The Effects of Task Importance  
and Expectancy Confirmation on Consumer Judgements. „Journal of Consumer Psychology” 1993, nr 1 (March), s. 317-336 . 
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powinno wywierać większy wpływ, gdy jest mocno ugruntowane. Mocno ugruntowane 
poglądy zmniejszają obiektywność spojrzenia, skłaniając konsumentów do 
formułowania szybkiego osądu18. MenedŜerowie marki powinni więc wykorzystywać 
elementy wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej tylko wtedy, gdy 
odzwierciedlają one pozytywne nastawienie konsumentów; w przeciwnym razie 
oddziałują one negatywnie na wiedzę o marce produktowej, negując wcześniej 
podejmowane wysiłki w procesie budowania pozytywnego wizerunku marki.  

Kolejną kwestią jest dostępność wiedzy o reklamie korporacyjnej. Wiedza, z której 
konsumenci nie korzystali wystarczająco często, albo teŜ nie robili tego w niedalekiej 
przeszłości, ma tendencję zacierać się w pamięci19. Jeśli konsumenci nie potrafią łatwo 
wydobyć z pamięci wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej, wiedza ta wywiera 
nikły wpływ na wiedzę na temat marki produktowej. Jednym z czynników 
powodujących trudności z wydobyciem z pamięci wiedzy pochodzącej z reklamy 
korporacyjnej jest okres czasu od momentu ostatniego zetknięcia się z tą reklamą. Im 
dłuŜszy jest ten okres, tym mniejszy jest wpływ reklamy korporacyjnej na decyzje 
związane z marką produktową. W tym miejscu moŜna postawić kolejną tezę, iŜ: wiedza 
pochodząca z reklamy korporacyjnej wywiera większy wpływ na stan wiedzy o marce, 
gdy nastawienie konsumentów do reklamy korporacyjnej jest mocno ugruntowane i gdy 
wiedzę pochodzącą z reklamy korporacyjnej łatwo jest wydobyć z pamięci. 

Sposoby wzmacniania oddziaływania wiedzy pochodz ącej  
z reklamy korporacyjnej na wizerunki marek produkto wych  

W jaki sposób menedŜerowie marki mogą wykorzystać oddziaływanie wiedzy 
pochodzącej z reklamy korporacyjnej? Badania w dziedzinie zachowania i psychologii 
konsumentów, o których piszą J.W. Alba i J.W. Hutchinson sugerują stosowanie dwóch 
sposobów działania, które mogą wzmacniać oddziaływanie wiedzy pochodzącej  
z reklamy korporacyjnej:  

– po pierwsze, wykorzystanie określonych sygnałów czy teŜ znaków w reklamie 
marki produktowej, które umoŜliwiają wydobycie z pamięci pewnych 
informacji,  

– po drugie, wykorzystanie i zaprogramowanie w czasie podobieństw pomiędzy 
reklamami marek i reklamą korporacyjną.  

Sygnały lub znaki, o których wspomniano wyŜej to czynniki wspomagające 
pamięć, które pomagają wydobyć z niej określoną wiedzę20. MoŜną więc wykorzystać 
sygnały wspomagające pamięć związane z reklamą korporacyjną (obrazy, znaki logo, 
symbole lub informacje) w reklamach marki produktowej w celu wydobycia 
odpowiedniej wiedzy z pamięci konsumenta. Wyniki badań nad pamięcią ludzką 
opisywane przez R.S. Wyer’a i T.K. Srull’a sugerują, iŜ powinno się stosować sygnały 
posiadające dwie cechy: 

a) po pierwsze, sygnały takie powinny być jednoznacznie kojarzone w pamięci 
konsumenta z określoną (docelową) wiedzą pochodzącą z reklamy 
korporacyjnej21,  

                                                 
18 Ibidem, s. 317-336 
19 J.W. Alba, J.W. Hutchinson, J.G. Lynch: Memory and Decision Making…, s. 234. 
20 J.W. Alba, J.W. Hutchinson: Dimensions of Consumer Expertise. „Journal of Consumer Research” 1987, nr 13 (March), 

s. 411-454. 
21 R.S. Wyer, T.K. Srull: Menory and Cognition in Social Context. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1989. 
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b) po drugie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo przypomnienia sobie 
określonych informacji, sygnały powinny w sposób spektakularny kojarzyć się 
z wiedzą, która ma zostać wydobyta z pamięci.  

Przykładowo, reklamy korporacyjne firmy 3M zawierają jej dobrze znane  
i charakterystyczne logo. Firma 3M wykorzystuje logo we wszystkich swoich 
reklamach korporacyjnych, dlatego budując w ten sposób silne związki skojarzeniowe, 
wykorzystanie znaku logu w reklamach marki takich, jak reklamy kartek 
samoprzylepnych „Post-It-Notes” powinno umoŜliwi ć wydobycie z pamięci wiedzy  
o reklamie korporacyjnej.  

Do wzmacniania oddziaływania wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej 
moŜna równieŜ wykorzystywać opakowania produktów poprzez umieszczanie na nich 
sygnałów przywołujących w pamięci określone informacje pochodzące z reklamy 
korporacyjnej. Sygnały takie mogą jednak bardziej oddziaływać na wybór marki niŜ na 
wiedzę o marce. Uwypuklenie pewnych informacji pochodzących z reklamy 
korporacyjnej na opakowaniu powoduje, Ŝe zmiany dokonane na opakowaniu 
wywierają wpływ na wybór określonej marki, o czym pisze K.L. Keller22. Przykładowo, 
jeśli opakowanie marki wykorzystuje sygnały przywołujące wiedzę pochodzącą  
z reklamy korporacyjnej, tj. nazwa i symbole firmy, konsumenci mogą przywołać  
w pamięci reklamy korporacyjne i kierować się innymi kryteriami wyboru niŜ  
w sytuacji, gdyby takie sygnały nie były umieszczone na opakowaniu. W tym miejscu 
moŜna postawić kolejną tezę, iŜ: wiedza pochodząca z reklamy korporacyjnej wywiera 
większy wpływ na wybór marki produktowej, gdy opakowania produktów zawierają 
sygnały odwołujące się do reklamy korporacyjnej. 

MoŜna równieŜ stosować róŜne nazewnictwo produktów w celu zwiększenia 
wpływu reklamy korporacyjnej na wizerunek marek produktowych. Większość badaczy 
uwaŜa, iŜ wiedza o produkcie bazuje na brzmieniu marki, która identyfikuje dany 
produkt23. Zatem marka (jako nazwa) jest centralnym punktem, wokół którego powstaje 
i rozwija się pozostała wiedza o produkcie24. Centralna pozycja nazwy w tworzeniu się 
wiedzy o produkcie sugeruje, Ŝe nazewnictwo produktów moŜe odgrywać istotną rolę  
w określaniu wpływu wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej na markę.   

Zagro Ŝenia zwi ązane z wykorzystaniem wiedzy pochodz ącej  
z reklamy korporacyjnej w promowaniu marek produkto wych 

Wyniki badań zachowań konsumentów sugerują, Ŝe wykorzystywanie wiedzy 
pochodzącej z reklamy korporacyjnej wiąŜe się z dwoma rodzajami zagroŜeń.  
Po pierwsze, istotną korzyścią wynikającą z wiedzy pochodzącej z reklamy 
korporacyjnej jest jej potencjał tworzenia nowych przekonań konsumentów na temat 
produktów markowych, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku 
marki. Jednak te nowe przekonania mogą mieć negatywne konsekwencje, jeśli  
w świadomości konsumentów odsuwają niejako na dalszy plan dotychczasowe opinie 
na temat marki produktowej. Negatywne skutki mogą pojawić się w sytuacji, gdy wśród 
konsumentów pojawią się trudności w przywołaniu w swej świadomości odleglejszych, 

                                                 
22 K.L. Keller: Menory Factors in Advertising: The Effect of Advertising Retrival Cues on Brand Evaluations. „Journal  

of Consumer Research” 1987, nr 14 (December), s. 316-333. 
23 K.L. Keller: op.cit., s. 1-22. 
24 P. Farquhar: Managong Brand Equity „Marketing Research” 1989, nr 1 (September), s. 24-33. 
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lecz waŜnych informacji na temat marki produktowej25. Przykładowo, zarządzający 
marką Oldsmobille nie chcieliby, aby dotychczasowa strategia repozycjonowania 
została odsunięta w świadomości konsumentów na dalszy plan na skutek często 
emitowanych reklam korporacyjnych firmy GM. MoŜliwość wystąpienia takich 
negatywnych zjawisk nakazuje zachowanie wielkiej rozwagi w planowaniu kampanii 
reklamowych. Przykładowo, jeśli określone marki posiadają wyjątkową pozycję, naleŜy 
utrzymać pewien poziom emisji reklam marki w okresach intensywnej reklamy 
korporacyjnej w celu uniknięcia powyŜej opisanych negatywnych skutków.  

Drugim typem zagroŜenia jest konflikt pozycjonowania, który występuje  
w sytuacji, gdy reklama korporacyjna przekazuje informacje sprzeczne z aktualnym 
pozycjonowaniem marki produktowej. Jeśli konsumenci pozostają pod wpływem 
częstych emisji reklam korporacyjnych firmy GM, które tworzą wizerunek produktów 
nawiązujących do dawnej mody, tradycji oraz jakości, przesłanie to nie jest spójne  
z reklamą marki Oldsmobille, która promuje pojazdy nowoczesne26.  

Brak konsekwencji w polityce pozycjonowania produktów moŜe być zjawiskiem 
niemoŜliwym do uniknięcia, poniewaŜ reklama korporacyjna stawia sobie często inne 
cele niŜ reklama marki produktowej. Jedną z korzyści stosowania taktyki oddzielnych 
nazw jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów pozycjonowania, 
poniewaŜ informacje pochodzące z reklamy korporacyjnej i reklamy marki nie są 
kojarzone w świadomości konsumentów. W przypadku przewidywania lub stwierdzenia 
konfliktów pozycjonowania naleŜy podjąć odpowiednie działania. Przykładem moŜe 
być eliminowanie podobieństw między reklamą marki i reklamą korporacyjną, albo teŜ 
zwiększenie częstotliwości emitowania reklam marki, wzmacniające pozycję marki  
w świadomości konsumenta.  

Propozycja sposobu badania wpływu wiedzy pochodz ącej  
z reklamy korporacyjnej na wiedz ę o marce produktowej 

Skuteczne zarządzanie marką produktową oraz wizerunkiem przedsiębiorstwa 
pochodzącym z reklamy korporacyjnej pociąga za sobą konieczność poniesienia 
dodatkowych wydatków związanych z dokonywaniem pomiarów, przeprowadzaniem 
testów oraz badaniem rynku.  

Sprawa testowania jest istotna, poniewaŜ nie zawsze jest pewność co do 
konieczności wykorzystywania reklamy korporacyjnej. Problem ten moŜna rozwiązać 
przy pomocy dwustopniowego testu. Pierwszy stopień polega na ocenie wiedzy 
konsumenta pochodzącej z reklamy korporacyjnej poprzez dodanie odpowiednich pytań 
do analizy postaw i uŜytkowania produktów określonych marek. MoŜna dzięki temu 
ustalić, czy konsumenci posiadają wiedzę pochodzącą z reklamy korporacyjnej. Jeśli 
ocena wiedzy konsumentów jest pozytywna, drugi etap polega na przetestowaniu 
stopnia wykorzystania wiedzy pochodzącej z reklamy korporacyjnej na wiedzę o marce. 
Przykładem moŜe być przetestowanie dwóch reklam marek produktowych (na dwóch 
grupach respondentów) – jedna z nich posiada odpowiednie sygnały odwołujące się do 
reklamy korporacyjnej, natomiast w drugiej reklamie są one nieobecne. W następnym 
etapie przeprowadza się test wśród obu grup respondentów pod kątem wiedzy o marce. 

                                                 
25 J.W. Alba, A. Chattopadhyay: The Effects of Context and Part-Category Cues on Recall of Competing Brandy. „Journal 

of Marketing Research” 1985, nr 22 (August), s. 340-349. 
26 Ibidem, s. 340-349. 
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Metoda ta pozwala na ustalenie, jak wykorzystanie sygnałów pochodzących z reklamy 
korporacyjnej w reklamach marek produktowych zmienia wiedzę na temat tychŜe 
marek produktowych.  

THE INFLUENCE OF CORPORATE ADVERTISEMENTS  

ON CONSUMERS’ KNOWLEDGE OF PRODUCTS BRANDS 

Summary 

In this paper the author puts forward a hypothesis that corporate advertisement knowledge 
can influence the level of consumer knowledge gathered from brand advertisement. The level  
of influence is dependent on variety of factors. The paper attempts to describe the factors 
influencing the brand advertisement knowledge. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Maria Grzybek1 

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PLACÓWKACH 

MEDYCZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ  

Streszczenie 
Na przykładzie placówki świadczącej usługi protetyczne w Rzeszowie przedstawiono rodzaj 

stosowanych programów lojalnościowych i powszechność korzystania z nich przez 
usługobiorców. Badania dowiodły, iŜ wdroŜono aŜ dziewięć programów. W grupie 140 badanych 
klientów kaŜdy uczestniczył w kilku programach. Największy był udział korzystających  
z moŜliwości systematycznego przeglądu protezy, oferty opakowania baterii gratis oraz karty 
stałego klienta. Programy te, jako narzędzia komunikacji marketingowej, umoŜliwiły placówce 
pozyskanie wielu lojalnych klientów. 

Wstęp 
Pierwsza dekada XXI wieku w kraju charakteryzuje się m.in. dynamicznym 

rozwojem sfery usług, w tym zwłaszcza związanych z ochroną zdrowia. Wynika to nie 
tylko z przedsiębiorczości w zakresie tworzenia placówek usługowych opieki 
zdrowotnej, ze wzrostu zamoŜności Polaków, ale przede wszystkim z coraz większej 
świadomości polskiego społeczeństwa o potrzebie troski i dbałości o zdrowie, jako 
najwyŜszej wartości człowieka. 

Jak kaŜda działalność realizowana w konkurencyjnych warunkach wolnego rynku, 
równieŜ świadczenie usług zdrowotnych wymaga wdraŜania i stosowania działań 
marketingowych. A. Bukowska-Piestrzyńska zwraca uwagę, iŜ marketing w opiece 
zdrowotnej jest procesem wspomagającym lekarza w tym, aby inni właściwie ocenili 
wartość świadczonej usługi. Są to wysiłki podejmowane w celu doceniania przez 
pacjentów tego, co i w jakiej formie otrzymują2. W praktycznej działalności efektem 
koncepcji marketingu jest szczególna rola przypisywana personelowi medycznemu3, 
którego znaczenie wynika z mocnych, interpersonalnych relacji występujących 
pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. I. Rudawska podkreśla, Ŝe na ocenę tych 
związków przez pacjenta wpływają zwłaszcza następujące elementy: komunikacja 
interpersonalna, komunikacja nieformalna, symbolika formalnych przekazów oraz 
zakres  zaangaŜowania we współtworzeniu usługi medycznej4. Autorka ta stwierdza 
takŜe, iŜ „w miarę dojrzewania słuŜby zdrowia do koncepcji orientacji marketingowej 

                                                           
1 Maria Grzybek – prof. UR, dr hab. inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 A. Bukowska-Piestrzyńska: Marketing usług medycznych. „Zdrowie i Zarządzanie” 2003, t. 5, nr 5, s. 17. 
3 R. Gajdecka: Wykorzystanie instrumentarium marketingu-mix w działalności stacjonarnej opieki zdrowotnej.  

W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Rola mediów  kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa, A. Smalec. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 46.  

4 I. Rudawska: Marketing relacji w usługach medycznych – nieuchronne konsekwencje specyfiki sektora. W: Innowacje  
w marketingu 4.0. Uniwersytet Gdański, Sopot 2007, s. 349. 
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następuje wzrost zakresu wykorzystania narzędzi współczesnego marketingu”5. 
Przykładem takich narzędzi są programy lojalnościowe stosowane w celu nawiązania 
długookresowych, lojalnych interakcji pomiędzy firmą a usługobiorcą. 

Rodzaj stosowanych programów lojalnościowych i powszechność korzystania  
z nich przez usługobiorców zaprezentowano na przykładzie jednej z placówek 
zlokalizowanych w Rzeszowie. Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 roku przy 
uŜyciu anonimowego kwestionariusza ankiety wśród 140 klientów. W zakładzie tym 
świadczone są dla usługobiorców specjalistyczne usługi protetyczne6, których specyfika 
wymaga nawiązania i podtrzymywania kontaktów z klientem, w celu kontroli 
sprawności długookresowego funkcjonowania oferowanego sprzętu. Interpretacji 
danych dokonano posługując się metodą indukcyjno-dedukcyjną. 

Istota, cele i znaczenie programów lojalno ściowych 
W literaturze przedmiotu z zakresu marketingu programy lojalnościowe 

definiowane są pod róŜnymi pojęciami, jako: system, proces, zespół zamierzonych 
działań, narzędzia, instrumenty. Systemowe ujęcie proponuje M. Rydel stwierdzając, Ŝe 
program lojalnościowy jest systemem tworzenia i utrzymywania lojalności klienta, 
wbudowany w strategię rynkową firmy, który ma na celu zapewnić ścisłe związki  
z klientami uznanymi przez nią za stałych i oferować tym klientom więcej korzyści niŜ 
nowym nabywcom7. P. Zbiegniewski program lojalnościowy określa jako proces 
prowadzony przez producenta/usługodawcę wobec konsumentów, którego zasadniczym 
celem jest budowa powiązania i trwałych relacji pomiędzy marką/produktem (usługą)  
a konsumentem8. Jako zespół zamierzonych działań producenta, mających na celu 
związanie konsumenta z marką firmy/produktu na długi czas, program lojalnościowy 
rozumieją M. Tesławski i K. Ziewiec9. Zachodni specjaliści wskazują, iŜ koniecznym 
warunkiem jest postrzeganie przez klientów programów lojalnościowych jako 
zorganizowanych działań marketingowych, w ramach których są oferowane dla 
klientów nagrody lub wartości10. Zdaniem G. Hajduka programy lojalnościowe dla 
klientów są powszechnie stosowaną formą promocji, zaliczaną najczęściej do grupy 
działań marketingowych z zakresu promocji sprzedaŜy (sales promotion)11. 

W ujęciu praktycznym programy lojalnościowe w odniesieniu do przedsiębiorstwa 
są uznawane za narzędzia słuŜące podtrzymywaniu dotychczasowych korzyści 
finansowych lub generowaniu nowych, ale pochodzących od obecnych klientów 
firmy12. Natomiast dla klientów kupujących daną markę, produkt lub dokonujących 
zakupów ciągle u określonego sprzedawcy są instrumentami oferującymi opóźnione, 
kumulowane zyski13. 

                                                           
5 Usługi w gospodarce rynkowej. Red. I. Rudawska. PWE, Warszawa, s. 87. 
6 MoŜliwość realizacji badań i zgodę na opublikowanie danych uzyskano pod warunkiem zachowania anonimowości 

firmy. 
7 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 16.  
8 P. Zbiegniewski: Program lojalnościowy w promocji sprzedaŜy. „Marketing w Praktyce” 2001, nr 9, s. 24. 
9 M. Tesławski, K. Ziewiec. Programy lojalnościowe – zalety i zagroŜenia. „Marketing w Praktyce” 2001, nr 8, s. 17. 
10 K. de Wulf, G. Odekerken – Schröder, M. de Canniere, C. van Oppen.: What Drives Consumer Participation to Loyalty 

Programs? A Conjoint Analytical Approach. ,,Journal of Relationship Marketing” 2003, vol. 2, No 1/2. 
11 G. Hajduk: Skuteczność programów lojalnościowych – wybrane aspekty. „Handel Wewnętrzny” 2007, nr specjalny,  

s. 119-124. 
12 P. Kwiatek: Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków-Warszawa 

2007, s. 68. 
13 H. Wojnarowska: Programy lojalnościowe w praktyce działań polskich przedsiębiorstw. „Handel Wewnętrzny” 2007, 

nr specjalny, s. 100-108. 
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Okazuje się zatem, iŜ bez względu na przyjętą przez autorów terminologię istotą 
stosowania programów lojalnościowych jest rozwój komunikacji marketingowej 
poprzez zacieśnianie więzi czyli tworzenie interakcji opartych na lojalności pomiędzy 
producentem/usługodawcą a klientem jego firmy. 

Celem inicjowania i wdraŜania programów lojalnościowych, jak podkreśla  
H. Wojnarowska, jest zwiększenie dochodów ze sprzedaŜy produktów (marek) poprzez 
podniesienie poziomu (częstotliwości) ich zakupu i uŜytkowania lub rozszerzania 
asortymentu sprzedaŜy produktów (usług)14. Istotnym celem jest ponadto utrzymywanie 
dotychczasowych klientów poprzez nawiązywanie bliŜszych więzi emocjonalnych,  
a tym samym zacieśnianie związków pomiędzy firmą a klientem, co sprzyja rozwojowi 
marketingu relacji między partnerami, a takŜe kształtowanie dobrego wizerunku firmy, 
przyciągnięcie nowych klientów, a w rezultacie osłabienie pozycji rynkowej 
konkurentów. 

Zwracając uwagę na znaczenie realizacji programów lojalnościowych podkreśla 
się, iŜ mogą one przynosić korzyści firmom w postaci tworzenia i aktualizowania baz 
danych, budowania aliansów, wsparcia relacji handlowych z dostawcami, pośrednikami 
i innymi instytucjami, wzmacniania działań public relations15. Ph. Kotler stwierdza 
takŜe, Ŝe programy lojalnościowe słuŜą rozpoznaniu, utrzymaniu i powiększaniu tego, 
co dostarczają firmie najlepsi klienci. Znaczenie tych programów dla klientów płynie 
stąd, Ŝe przedsiębiorstwo tworzy z nimi długoterminowe, interakcyjne i podnoszące 
wartości powiązania16, co sprzyja jak najlepszemu zaspokojeniu konkretnych potrzeb 
danego klienta. DuŜe znaczenie programów lojalnościowych, co zasługuje na 
szczególne podkreślenie, wynika takŜe stąd, Ŝe mają one dwustronny charakter, gdyŜ 
beneficjentami są zarówno klienci, jak i przedsiębiorstwa realizujące programy. 

Rodzaje programów lojalno ściowych oferowanych 
usługobiorcom i powszechno ść korzystania z nich 

Analizowana placówka świadcząca usługi w zakresie protetyki działa w mieście od 
kilku lat, konkurując z innymi tego typu punktami, które permanentnie, zwłaszcza  
po 2000 roku wchodzą na rzeszowski rynek. Jej głównym celem działania, 
realizowanym przez personel jest pomoc osobom potrzebującym w dopasowaniu 
odpowiedniej protezy, z uwzględnieniem indywidualnych schorzeń kaŜdego pacjenta 
oraz zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań w zakresie poprawy funkcjonowania 
chorego narządu. DąŜąc do objęcia kaŜdej zainteresowanej osoby najwyŜszej jakości 
profesjonalną obsługą i nawiązania z nią długoletnich relacji, w placówce zostało 
wdroŜonych kilka programów lojalnościowych. 

Dla stałych pacjentów oferowane są przede wszystkim cztery rodzaje kart stałego 
klienta, dzięki którym usługobiorcy przysługuje pakiet oszczędnościowy, 
upowaŜniający m.in. do korzystania z rabatu przy zakupie akcesoriów i środków 
pielęgnacyjnych związanych z protezą, a oprócz tego ma inne dodatkowe upusty. 
Liczne korzyści i przywileje wynikające z posiadania pakietu pozwalają stałym 
klientom, w ciągu kilku lat, ograniczyć koszty korzystania z usługi. 

                                                           
14 Ibidem, s. 100. 
15 Ibidem, s. 100. 
16 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 45. 
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Kolejny program dotyczy systematycznego (raz na kwartał) bezpłatnego przeglądu 
i czyszczenia protezy przez cały okres jej uŜytkowania, który przeciętnie wynosi około 
pięciu lat. Komplementarną częścią kaŜdej protezy, niezbędną do jej prawidłowego 
funkcjonowania, są baterie. Ich okres przydatności jest relatywnie krótki. W związku  
z tym w placówce wprowadzono tzw. opakowanie baterii gratis. Program polega na 
tym, Ŝe pracownicy w indywidualnej karcie usługobiorcy odnotowują zakup opakowań 
baterii i po określonej liczbie nabytych przez klientów opakowań, przysługuje im jedno 
opakowanie na koszt firmy. 

W celu podtrzymania emocjonalnych więzi z usługobiorcami kierownictwo 
placówki kaŜdego roku stara się klientom, którzy zakupili protezę wysyłać 
okolicznościowe kartki z Ŝyczeniami urodzinowymi i okazji świąt. Ponadto stosuje 
korespondencję w formie listów informujących o aktualnych promocjach i nowościach 
technicznych sprzętu protetycznego. 

Do programu lojalnościowego naleŜy takŜe akcja technika serwisu. Jest ona 
organizowana raz w roku. Jej celem jest zachęcenie klientów niekorzystających  
z systematycznych przeglądów protez do skorzystania z profesjonalnej gratisowej 
jednorazowej usługi. 

Kilkuletnia działalność placówki dowiodła, iŜ przewagę klientów stanowią osoby 
bardzo zadowolone z jej usług. W związku z tym wprowadzono tzw. kupon polecający. 
Klient, który poleci placówkę innej osobie otrzymuje prezent w postaci środków  
do pielęgnacji protezy i zapas baterii na łączną kwotę przekraczającą 100 zł. 

Klienci, którzy decydują się na kolejny zakup protezy mogą liczyć na pewnego 
rodzaju wyróŜnienia i zniŜki, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego 
klienta. Placówka gwarantuje takŜe klientowi „jakość bez ryzyka”, czyli moŜliwość 
zwrotu lub zamiany protezy w ciągu 6 tygodni od dnia zakupu, bez podania przyczyny 
jej zwrotu. 

Innym programem lojalnościowym, który ma ułatwić kaŜdemu klientowi kontakt  
z placówką jest uruchomienie bezpłatnej infolinii, na którą mogą dzwonić klienci  
w celu uzyskania fachowych porad czy umówienia się na wizytę. Zaletą tej formy 
obsługi jest moŜliwość kontaktu z personelem placówki, z kaŜdego miejsca w kraju  
i nieponoszenie kosztów za rozmowę. 

Powszechność korzystania z poszczególnych programów oferowanych przez 
badaną placówkę prezentują dane w tabeli 1. Z danych wynika, iŜ największą 
popularnością wśród usługobiorców cieszy się program dotyczący systematycznego 
przeglądu protez na koszt firmy, w którym uczestniczyło prawie trzy czwarte ogółu 
badanych. Drugim, w hierarchii waŜności dla klientów okazał się program „jednego 
opakowania baterii gratis”, z którego skorzystało 40% badanych. Na kartę stałego 
klienta zdecydowało się prawie 38%. Rabat przy zakupie kolejnej protezy otrzymało aŜ 
36% stałych klientów placówki, a korespondencję okolicznościową 32% badanych 
usługobiorców. Wykorzystując kupon polecający placówkę kolejnym klientom 
zaoferowano prawie 18% jej dotychczasowych usługobiorców, którzy tym samym 
dowiedli, Ŝe są bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług. Konsekwencją 
solidności postępowania uŜytkowników protez, wyraŜającą się przeprowadzaniem 
systematycznych jej przeglądów, jest niewielki, bo zaledwie 7% udział korzystających 
raz w roku z akcji technik serwisu. Wysoka jakość oferowanego sprzętu decyduje 
równieŜ o tym, Ŝe niecałe 6% badanych miało obawy związane ze skutecznością 
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korzystania z protez lub nie byli pewni co do modelu sprzętu i skorzystali ze zwrotu, 
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

Tabela 1. Udział korzystających z programów lojalnościowych w badanej placówce ( w % ) 

Rodzaj 
programu* 

Ogó-
łem 

Płeć Wiek ( lata ) Dochód ( w zł ) 

K M do 55 56-65 66-75 
76 i 

więcej 
do 

1000 
1001- 
1500 

1501 
i więcej 

Systematyczna 
kontrola pro-
tezy 74,3 82,8 68,6 82,8 84,8 64,8 71,4 100,0 65,2 23,1 
Jedno opako-
wanie baterii 
gratis 40,0 37,1 42,8 45,7 36,4 48,6 28,6 32,3 39,1 61,5 
Karta stałego 
klienta 37,8 32,8 42,8 51,4 33,3 29,7 28,6 16,2 56,5 61,5 
Rabat przy 
zakupie pro-
tezy 36,4 44,3 28,6 31,4 54,5 32,4 28,6 30,9 32,6 57,7 
Koresponden-
cja z firmy 32,1 30,0 34,2 20,0 69,7 40,5 − 29,4 30,4 42,3 
Bezpłatna 
infolinia 29,3 28.6 30,0 65,7 45,4 8,1 − 16,2 32,6 57,7 
Kupon pole-
cający 17,8 21,4 14,3 20,0 15,1 21,6 14,3 10,3 23,9 26,9 
Akcja technik 
serwisu 7,1 10,0 4,2 8,6 9,1 10,8 − 10,3 4,3 3,8 
Zwrot aparatu 5,7 4,3 7,1 2,8 6,1 5,4 8,6 8,8 4,3 − 

*MoŜliwość uczestnictwa w kilku programach, dlatego suma nie równa się 100%. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku. 

Analizując zagadnienie według kryterium płci naleŜy stwierdzić, iŜ kobiety 
stanowiły znacznie wyŜszy od męŜczyzn udział w korzystaniu z takich programów 
lojalnościowych jak: rabat przy zakupie sprzętu (róŜnica o 15,7 p. proc. w stosunku do 
męŜczyzn), systematyczny przegląd protezy (róŜnica o 14,2 p. proc.), polecający kupon 
(róŜnica o 7,1 p. proc.), akcja technik serwisu (róŜnica o 5,8 p. proc.). MęŜczyźni 
natomiast charakteryzowali się wyŜszym odsetkiem korzystających z karty stałego 
klienta (róŜnica o 10 p. proc.), opakowania baterii gratis (róŜnica o 5,7 p. proc.)  
i moŜliwość zwrotu protezy (róŜnica o 2,8 p. proc.). 

Rozpatrując zagadnienie według grup wiekowych na uwagę zasługują zwłaszcza 
osoby najstarsze, wśród których wystąpił najwyŜszy odsetek klientów zwracających 
sprzęt. Fakt ten dowodzi, iŜ najtrudniej najstarszym usługobiorcom zdecydować się za 
pierwszym razem na konkretną protezę wspomagającą chory narząd. Grupę 
najstarszych osób, od pozostałych dwóch zbiorowości, charakteryzuje równieŜ brak 
uczestniczenia w takich programach jak korespondencja z firmy, bezpłatna infolinia, 
akcja technik serwisu. Wydaje się, iŜ w odniesieniu do osób najstarszych wiekowo, 
które duŜą uwagę przywiązują do dowodów pamięci, powinna być nasilona 
korespondencja dotycząca przede wszystkim Ŝyczeń okolicznościowych. 

Uwzględniając ekonomiczny czynnik, wyraŜony poziomem dochodów na osobę 
naleŜy stwierdzić, iŜ w poszczególnych grupach dochodowych badane zjawisko 
wykazało znaczne zróŜnicowanie. Tylko klienci o dochodach do 1 tys. zł w 100% 
systematycznie, raz na trzy miesiące korzystali z przeglądu protezy. W odniesieniu  
do pozostałych programów ich udział był juŜ znacznie niŜszy w porównaniu  
z analogicznymi odsetkami w pozostałych grupach. Usługobiorcy, których przeciętny 
dochód kształtował się w granicach od 1001 zł do 1500 zł w największym zakresie byli 
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zainteresowani systematycznym przeglądem sprzętu (65%) oraz posiadaniem karty 
stałego klienta (56%). Minimalny był ich udział, (zaledwie 4%), uczestniczących  
w akcji technik serwisu i decydujących się na zwrot protezy. Trzecią grupę, od dwóch 
poprzednich, wyróŜnia zwłaszcza duŜo wyŜszy odsetek (po 61,5%) korzystających  
z gratisowego opakowania baterii i dysponujących kartą stałego klienta oraz 
posługujących się bezpłatną infolinią i otrzymaniem rabatu z chwilą zakupu kolejnej 
protezy (po prawie 58%). śaden klient z tej grupy nie dokonał zwrotu protezy,  
w odróŜnieniu od usługobiorców z dwóch poprzednich zbiorowości. 

Podsumowanie 
Turbulentny rynek XXI wieku wymusza na przedsiębiorcach, w tym 

usługodawcach, konieczność umiejętnego realizowania zasad marketingu partnerskiego. 
WdraŜanie i upowszechnianie w zakładach usługowych programów lojalnościowych 
stanowi waŜny aspekt zacieśniania obustronnych relacji partnerskich, co ma szczególne 
znaczenie w sferze działalności usługowej, w której najczęściej występuje bezpośredni 
kontakt usługodawcy z usługobiorcą. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania 
korzystnych więzi z klientami stanowi kluczowy składnik kapitału relacyjnego, dzięki 
któremu przedsiębiorstwo ma szansę osiągania przewagi konkurencyjnej wśród 
rynkowych rywali. 

Analizowana placówka usługowa stanowi przykład zaawansowanego rozwoju 
marketingu związków pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, dzięki realizacji 
programów, które umoŜliwiły pozyskanie wielu lojalnych klientów i permanentne 
umacnianie pozycji rynkowej zakładu. Firma w ciągu zaledwie kilku lat rozwinęła 
znaczną liczbę zdywersyfikowanych rodzajowo programów lojalnościowych. Badania 
dowiodły, Ŝe kaŜdy klient korzystał z kilku programów. Ranking według odsetka 
korzystających udowodnił, Ŝe występują programy bardziej i mniej rozpowszechnione 
wśród klientów. Mimo tego zróŜnicowania wszystkie realizowane w placówce 
programy lojalnościowe słuŜą rozwijaniu nieprzerwanego kontaktu z usługobiorcą 
i zacieśnianiu dwustronnych więzi, które doskonalą rozwój komunikacji marketingowej 
pomiędzy zainteresowanymi stronami. Sprzyja to wzrostowi zaufania klienta do 
placówki, co ma szczególne znaczenie w przypadku korzystania z usług zdrowotnych. 

LOYALTY PROGRAMS IN MEDICAL UNITS ACCORDING  

TO THE RESEARCH 

Summary 
There are types of used loyalty programs and their popularity among the customers presented 

in the paper, on the example of a unit rendering prosthetic services in Rzeszów. The research 
proved that as many as 9 programs were implemented. In the group of 140 studied clients 
everyone participated in several programs. The biggest was the number of clients taking  
the opportunity of systematic inspection of dentures, offer of free battery packaging as well  
as loyalty card. These programs as tools of marketing communication enabled gaining many loyal 
clients.   
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KONSUMENT I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 

Streszczenie 
Istotą marketingu jest komunikacja. Nieustanne zmiany zachodzące na rynku przyczyniły się 

do innego postrzegania klienta i jego potrzeb. Potrzebna stała się analiza tego, czego klient 
pragnie i zarazem będzie pragnął w przyszłości. Klient stał się jednostką najwaŜniejszą dla firmy, 
zatem zrozumienie jego potrzeb oraz podjęcie działań, dzięki którym zdobędzie się lojalność 
klientów, jest zadaniem niezwykle waŜnym. 

Wstęp 
W obecnych czasach konsument jest niemal atakowany przekazem reklamowym 

pojawiającym się w coraz bardziej niespodziewanych miejscach, ale nie czuje się 
osamotniony w natłoku informacji reklamowych. Porównuje róŜne przekazy, przegląda 
specjalistyczne poradniki, szuka wiadomości w grupach dyskusyjnych. Dość szybko 
moŜe znaleźć grono osób o podobnych potrzebach i zdobyć potrzebne wskazówki. 
Zatem specjaliści od reklamy muszą zbudować relację z klientem opartą na zaufaniu  
i uczciwości po to, aby później móc wykorzystać nowoczesne metody komunikacji 
marketingowej: pozwolić klientowi pytać i krytykować oraz wydobyć od niego jasną 
prezentację swoich potrzeb. Odbiorca reklam, potrzebujący dzisiaj swobody  
w wypowiadaniu swojego zdania i dostępie do informacji o produkcie, ma do 
dyspozycji wiele narzędzi, które zapewniają mu szybką oraz skuteczną komunikację  
z daną marką2. W artykule wyjaśniono znaczenie komunikacji marketingowej, 
przedstawiono róŜnicę między klientem a prosumentem oraz przedstawiono wybrane 
metody pozyskiwania klientów. 

Komunikacja marketingowa 
Istotą marketingu jest komunikacja, a zatem: komu, co i jak często powiedzieć3. 

Komunikacją marketingową nazywa się proces przekazywania informacji innym 
podmiotom. Aby mogło dojść do jego realizacji potrzebne są następujące elementy: 
źródło, komunikat, kanał komunikacji, odbiorca oraz proces kodowania i dekodowania. 
Źródło informacji stanowi podmiot (np. organizacja), który ma do przekazania jakąś 
informację. Komunikat to informacja (np. o nowym produkcie) wychodząca ze źródła, 
która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. reklamę prasową). Odbiorcą 
jest osoba, do której dotrze komunikat4. Specjaliści ds. marketingu starają się 

                                                           
1 Aneta Kisiel – dr, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 Nowe trendy w komunikacji marketingowej. http://manager.money.pl/strategie/marketing_i_sprzedaz/artykul/ 

nowe;trendy;w;komunikacji;marketingowej,189,0,134077.html (19.06.2009). 
3 S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003, s. 82. 
4 Komunikacja marketingowa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_marketingowa (19.06.2009).  
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zrozumieć, w jaki sposób przesłania marketingowe mogą wpływać na zmianę opinii 
konsumentów. W tym celu posługują się modelem komunikacji, określającym 
wszystkie niezbędne dla procesu komunikacji elementy. Pierwszym z nich jest źródło,  
a zatem miejsce narodzin komunikatu. Kolejnym jest sam komunikat, który moŜna 
przekazać na wiele sposobów, a jego struktura ma wpływ na to, jak zostanie odebrany. 
Komunikat musi zostać przekazany przez medium. Następnie jest interpretowany  
i analizowany przez pryzmat doświadczeń odbiorcy. Ostatnim elementem aktu 
komunikacji jest sprzęŜenie zwrotne. Reakcje odbiorców są wykorzystywane do 
ewentualnego zmodyfikowania pewnych aspektów komunikacji5. Komunikacja 
obejmuje m.in. sponsoring, PR, organizację ekspozycji produktów (wystawy sklepowe, 
targi, pokazy w miejscach publicznych).  

Zarządzanie komunikacją zwykle zaczyna się od identyfikacji grupy docelowej i jej 
charakterystyki, aby potem moŜna było podjąć decyzje dotyczące celu komunikacji,  
np. czy ma to być wzrost świadomości marki, poszerzenie o niej wiedzy czy zmiana 
preferencji konsumentów. WaŜne jest wykreowanie właściwej formy komunikacyjnej,  
a takŜe wybranie kanałów komunikacji6. Jakość oraz wydajność są głównymi 
wyznacznikami sukcesu lub niepowodzenia organizacji, a obecne zmiany zachodzące 
na rynku przyczyniły się do innego postrzegania klienta i jego potrzeb7. Niezbędna jest 
analiza tego, czego klient pragnie i zarazem będzie pragnął w przyszłości. Klient stał się 
podmiotem najwaŜniejszym dla firmy8. 

Skuteczne narzędzia internetowej komunikacji marketingowej muszą spełniać 
szereg wymagań, do których naleŜą przede wszystkim: zapewnienie interakcji  
z klientem, indywidualizacja przekazu oraz przyczynianie się do budowania 
społeczności wirtualnych. Interaktywność stanowi jedną z najistotniejszych cech 
reklamy, bowiem bezpośrednio wpływa na wzmocnienie procesu komunikacyjnego. 
Sukces komercyjny w Internecie zaleŜy od umiejętności zaprezentowania swojej marki 
w sposób pozwalający na interaktywny kontakt z klientem. MoŜliwość nawiązania 
bezpośrednich kontaktów z klientem sprawia, iŜ instrumenty promocji powinny być 
tworzone z myślą o indywidualnym odbiorcy. Indywidualne relacje prowadzą do 
budowania bliskich oraz długotrwałych więzi z klientem. Aby to zrealizować, moŜna 
skorzystać z pomocy ankiet online oraz cookies.  

Tworzenie zindywidualizowanej interakcji z klientami w gospodarce internetowej 
przestaje juŜ być luksusem, czy poŜądanym dodatkiem, ale staje się wymogiem.  
Niemal wszystkie informacje oraz usługi internetowe są udostępniane poprzez strony 
www. Strony internetowe, ze względu na swoją zawartość, są waŜnym środkiem 
komunikacji z uŜytkownikiem. Mogą wyróŜniać się interesującym układem treści, 
grafiką, atrakcyjnymi efektami animacji, wbudowanymi plikami dźwiękowymi, 
multimediami. Dobrowolność wejścia do witryny oraz poruszania się po niej świadczą 
o nienatarczywym charakterze tej formy promocji. To jednak powoduje, iŜ nie moŜe 
być ona postrzegana jedynie jako medium reklamowe, poniewaŜ nikt nie będzie chciał 
jej odwiedzać. Witryna internetowa to nie tylko zwykła reklama czy wirtualna 
wizytówka firmy. Skuteczny serwis www powinien być równieŜ interaktywnym 

                                                           
5 M.R. Solomon: Zachowania i zwyczaje konsumentów. One Press, Gliwice 2006, s. 273. 
6 Badania komunikacji marketingowej. http://www.pbsdga.pl/x.php?x=64/Badania-komunikacji-marketingowej.html 

(14.06.2009). 
7 E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 220. 
8 Marketing partnerski. http://marketing.nf.pl/Artykul/6008/Marketing-partnerski/#artTresc (14.06.2009). 
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narzędziem marketingowym, które kształtuje wizerunek przedsiębiorstwa oraz pozwala 
na zdobycie nowych rynków i klientów. Poczta elektroniczna (e-mail) jest drugą  
najpopularniejszą usługą sieciową. E-mail to bardzo przydatne narzędzie promocyjne, 
ale w odróŜnieniu od witryny www, będącej medium pasywnym, poczta elektroniczna 
jest jedynie natarczywa za sprawą tego, Ŝe trafia do skrzynki pocztowej adresata, który 
musi przeczytać chociaŜby temat treści wiadomości, zanim zdecyduje o jej otwarciu 
bądź skasowaniu.  

Z kolei IRC jest popularną usługą Internetu umoŜliwiającą wielu uŜytkownikom  
na jednoczesne prowadzenie synchroniczne rozmów tekstowych. Określony serwer IRC 
moŜe udostępniać wiele kanałów tematycznych, które pozwalają uŜytkownikom na 
wymianę poglądów w interesujących ich dziedzinach. Internet odmienia sposób 
planowania i weryfikowania strategii marketingowych w organizacji9. Nadawcy 
poszukują pewnych cech ogółu społeczeństwa, które są zgodne z ich umiejętnościami 
oraz przekonywania. Efekty komunikacji są większe, gdy przekaz pozostaje w zgodzie 
z istniejącymi opiniami, przekonaniami i skłonnościami odbiorcy10. 

Konsument a prosument   

Kampania reklamowa jest kierowana do nabywców, będących czytelnikami, 
widzami bądź słuchaczami ogłoszenia reklamowego. Istotne jest określenie, do kogo 
przekaz ma dotrzeć11. Gdy komunikaty są nadawane do wąskiej grupy adresatów,  
z którymi nadawca jest w bezpośrednim kontakcie, to mamy do czynienia  
z komunikacją indywidualną (bezpośrednią, interpersonalną). Natomiast komunikacją 
masową (pośrednią lub impersonalną) nazywa się komunikację, w której adresatami jest 
liczna grupa osób, odbierających komunikat w mniej więcej tym samym czasie12. 

Zaprezentowanie unikalnych cech produktu w sposób, który jednocześnie trafi do 
konsumenta, zachęci go do zakupu, a przy tym nie wzbudzi irytacji, jest coraz 
trudniejsze do osiągnięcia. Zmierzch klasycznej reklamy spowodowany jest głównie 
przeobraŜeniem się na przestrzeni ostatnich lat konsumentów w prosumentów. Termin 
prosument jest połączeniem słów producent, fachowiec z terminem konsument. 
Konsumpcja nabrała interaktywnego charakteru, zatem prosument to aktywny 
konsument, który posiada i gromadzi informacje na temat interesujących go marek, 
wymaga coraz bardziej spersonalizowanych produktów. Oczekuje moŜliwości wpływu 
na produkt, który wybiera i dlatego wymaga interaktywnego charakteru konsumpcji, 
poprzez który dostarcza wiedzy na temat postrzegania produktu oraz bierze aktywny 
udział w jego rozwoju. Prosument ma juŜ dosyć informacji dostarczanych klasycznymi 
kanałami i oczekuje, aby reklama była interesująca. W związku z tym większość marek 
powoli odchodzi od informacyjnej treści przekazu na rzecz jego atrakcyjnej formy. 
Konsument był widzem, a prosument jest partnerem, zatem komunikacja z nim 
przypomina nieustanny dialog. Konsument zadowalał się przekazem informacyjnym,  
a prosument zwraca uwagę na jakość komunikacji, którą coraz częściej traktuje jako 
kolejną formę rozrywki13.  

                                                           
9 Do czego słuŜą cookies i jak je wykorzystać? http://www.egrafik.pl/porady/php-do-czego-sluza-cookies-i-jak-je-

wykorzystac/ (19.06.2009). 
10 P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Prentice-Hall, Warszawa 1994, s. 548. 
11 E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 330-331. 
12 M. Tokarz: Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. GWP, Gdańsk 2006, s. 21. 
13 P. Halicki: Niesforna komunikacja. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_numer=520294 

(14.06.2009). 
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Prosument znaczy więcej niŜ konsument, to osoba, która ma szeroką wiedzę  
o produktach i usługach związanych z ulubioną marką, którą przekazuje innym.  
To ktoś, kto ma aktywny udział w tworzeniu produktów i usług. Prosumentami moŜna 
nazwać tych, którzy piszą opinie o produktach i usługach na blogach, zamieszczają 
przerobione wersje reklam w serwisach, czy za pomocą programów graficznych 
przetwarzają reklamy ulubionych albo znienawidzonych marek. Prosument działa jak 
najlepszy ambasador marki, kiedy entuzjazmem i rzetelną wiedzą zachęca innych do 
kupna produktu lub skorzystania z usługi. Prosument moŜe być równieŜ niewygodny 
dla organizacji, kiedy jego atak na markę niszczy budowaną przez lata reputację14. 

Klient we współczesnym świecie 
Dzisiejszy klient, podobnie jak świat, w którym Ŝyje, jest pełen sprzeczności. Wiele 

organizacji próbuje pozyskiwać klientów w oparciu o argumenty, fakty i przesłanki 
racjonalne, a jednocześnie wierzy, iŜ tak naprawdę to w sferze emocji leŜy klucz do 
umysłu, serca i duszy klientów. Znalezienie klucza do klienta jest jednak trudne, 
poniewaŜ zostały wytworzone nowe metody komunikacji (np. poczta elektroniczna  
i telekonferencje), panują nowe zwyczaje i zachowania konsumenckie. Nie zawsze 
atakowanie reklamami jest skuteczne. Współczesny konsument nie skupia się bowiem 
juŜ na treściach, lecz na emocjach. To nie jest juŜ konsument, lecz prosument. Nie chce 
tylko myśleć, ale chce czuć. Istota przywiązania współczesnego konsumenta do 
produktu/marki sprowadza się więc do wytworzenia specyficznej, emocjonalnej więzi, 
która powoduje działanie (zakup), nie zaś myślenie (analizę potrzeb i przydatności). 
Opiera się na klimacie, unikalnych doznaniach, wywoływaniu określonego stanu 
psychicznego, a słuŜy temu branding emocjonalny. U jego podstaw leŜy zdefiniowanie 
okoliczności podejmowania decyzji o zakupie – są to bodźce, które mają wpływ na stan 
umysłu, kultura, normy społeczne oraz wartości. Znajduje on w efekcie zastosowanie  
w kilku obszarach. Przykładowo, produkt moŜna kształtować tak, aby wywierał 
określone wraŜenie, np. dzięki kształtom, kolorowi czy zapachowi. Opakowanie zaś jest 
obszarem istotnym dla tych produktów, które same nie są atrakcyjne dla konsumenta. 
WaŜna jest równieŜ atmosfera miejsca zakupu, oznaczająca bezpośredni kontakt 
konsumenta z marką, zatem działająca na wszystkie zmysły oraz kumulująca doznania 
uzyskane w wyniku oddziaływania w pozostałych obszarach15. 

Opracowanie przesłania w komunikacji marketingowej moŜe rozpoczynać się  
od wyartykułowania tego, co adresat powinien wiedzieć, w co powinien uwierzyć  
i co powinien zrobić w efekcie danych komunikatów. Komunikaty powinny być proste, 
ukazujące korzyści dla klientów, a słowa w nich uŜyte powinny wywoływać Ŝywe, 
łatwe do zapamiętania obrazy, dostosowane do stylu marki16. 

Konsument XXI wieku to konsument odwaŜny, świadomy swoich potrzeb, ciekawy 
nowości i wymagający. Bez względu na to, czy nazwie się go reprezentantem generacji 
Y czy teŜ generacji C, niektóre cechy, wyraźnie róŜnicują go od konsumenta „starej 
ery”. MoŜna powiedzieć, Ŝe naleŜy do młodego pokolenia, nieobarczonego zaszłościami 

                                                           
14 Prosument czyli aktywny prosument. http://www.internetstandard.pl/news/136802/Prosument.czyli.aktywny. 

konsument.html (14.06.2009). 
15 Kreowanie marki na bazie emocji. http://www.egospodarka.pl/41528,Kreowanie-marki-na-bazie-emocji,2,20,2.html 

(19.06.2009). 
16 Ph. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyŜszej efektywności. Wyd. WyŜszej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 167. 
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historycznymi, „urodzonego” z laptopem oraz komórką w dłoni. Zatem dzięki tym 
narzędziom osoby te mają nieustanny dostęp do informacji, a więc duŜo lepszą 
znajomość zarówno trendów, jak i marek. Drastycznie skrócił się cykl Ŝycia produktu  
i w efekcie jest mniej czasu na tworzenie innowacyjnych (i trafiających w potrzeby 
rynku) rozwiązań. Producenci dostrzegli, Ŝe efektywniej jest zapytać konsumentów  
o potrzeby oraz obserwować ich zachowania, by potem na tej podstawie tworzyć 
produkt. W ten sposób konsument stał się niejako producentem, aktywnie współtworząc 
produkty i usługi. To konsument bowiem podejmuje ostateczne decyzje wyraŜając 
własne wymagania oraz upodobania. MoŜe mieć wpływ na kolor, kształt, a nawet 
ostateczną formę produktu17. 

Forma odgrywa podstawową rolę w procesie percepcji reklam przez konsumentów 
i decyduje o tym, czy przekaz zostanie zauwaŜony wśród dziesiątek innych 
komunikatów, a jego treść przeczytana, obejrzana bądź wysłuchana18. Przekonanie 
klienta do zakupu nie jest najłatwiejszym zadaniem. Zatem wykorzystywane są w tym 
celu coraz nowsze metody. Jedną z nich jest stosowanie na tyle zaskakujących form 
reklamy, Ŝe mówi się o tych reklamach w sposób niewzbudzający podejrzeń odbiorcy, 
Ŝe chodzi o produkt bądź firmę. Przykładowo, w reklamie zewnętrznej pewne jej 
elementy wystają poza billboard albo są ruchome lub zmienia się jej kolorystyka  
w zaleŜności od pory dnia. Ludzie przekazują sobie o nich informację na zasadzie 
marketingu szeptanego, równieŜ media traktują je jako dobry news, pokazując  
w programach informacyjnych. Występuje tu działanie reklamowe w połączeniu  
z działaniami z zakresu public relations. Istnieje jednak ryzyko, Ŝe taka informacja 
dociera do wielu odbiorców, ale niekoniecznie trafia do grupy docelowej, która musi 
być jasno określona przy podejmowaniu działań reklamowych. Zawsze jest jednak 
szansa, Ŝe informacja o nietypowej reklamie, a za jej pośrednictwem takŜe o produkcie 
lub firmie, dotrze do grupy potencjalnych klientów.  

Na forach dyskusyjnych jesteśmy osobami anonimowymi, zatem chętniej 
wypowiadamy się w sposób wiarygodny, zgodnie z naszą opinią na dany temat. NaleŜy 
jednak pamiętać o tym, Ŝe wiele for dyskusyjnych jest aktywowanych przez same firmy 
i informacje, które się tam pojawiają mogą być moderowane i przekazywane przez 
producentów. To forma oddziaływania promocyjnego, stosowana przez firmy, które 
odkryły duŜą szansę w promowaniu swoich produktów poprzez wiarygodne dla 
odbiorcy rekomendacje tzw. przeciętnego konsumenta. Nie moŜna sprawdzić, czy 
osoba wypowiadająca się na temat danego produktu czy marki jest osobą prywatną, czy 
teŜ przedstawicielem firmy19. Trudno rozpoznać konsumentów opłaconych, których 
zadaniem jest wywołanie sztucznego szumu wokół danego produktu, marki czy teŜ 
usługi. W praktyce wygląda to w ten sposób, Ŝe internauta będący na usługach 
konkretnego producenta włącza się do dyskusji pod róŜnymi nickami, często tworząc po 
kilkadziesiąt fałszywych toŜsamości. W efekcie powstają setki lukrowanych dyskusji, 
polemik czy komentarzy. Wywoływanie sztucznego tłoku znalazło juŜ nawet swoją 
nazwę, to tzw. astroturfing. Termin ten wywodzi się od słowa „astroturf” – marki 
popularnej w Ameryce sztucznej trawy, którą wykorzystuje się na boiskach. Zatem 

                                                           
17 Prosument – konsument przyszłości. http://www.egospodarka.pl/38121,Prosument-konsument-przyszlosci,1,20,2.html 

(19.06.2009). 
18 A. Pabian: Nowe oraz niekonwencjonalne formy reklamy. W: Nowe trendy w marketingu. Red. M. Daszkowska.  

Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006, s. 73. 
19 Dyskusje o ekonomii. http://www.polskieradio.pl/krajiswiat/archiwum/DyskusjeOEkonomii/art.aspx?aid=216&s= 

DyskusjeOEkonomii (19.06.2009). 
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internetowy astroturfing to wykładanie sztucznej trawy, a więc czegoś sfabrykowanego. 
Podobną formą są flogi, czyli blogi redagowane przez „swojaków” podmiotu 
zainteresowanego reklamą danego produktu. Flog porównywany jest do gry w ruletkę: 
raz się uda, a drugim razem ktoś wykryje fałszerstwo i rozpęta prawdziwą burzę. 
Pomimo róŜnorodnych metod przekazywania informacji zarówno prawdziwych jak  
i fałszywych, naleŜy zaznaczyć, Ŝe kaŜda opinia jest waŜna. Pozytywna bowiem 
podnosi morale pracowników, negatywna daje pogląd na obszary działalności 
wymagające poprawy20. Blogi są formą komunikacji intensywnie wpływającą na 
obecny kształt marketingu i mechanizmów public relations. Stanowią ciekawe oraz 
elastyczne narzędzi komunikacyjne21. Podstawą marketingowej siły bloga są 
mechanizmy znane psychologii. Działa tutaj „efekt częstości kontaktów”, który polega 
na tym, Ŝe im więcej kontaktów (nawet tylko pośrednich) mamy z daną osobą, tym 
bardziej skłonni jesteśmy ją polubić i tym bardziej wydaje nam się ona atrakcyjna. Blog 
serwuje komunikaty w niewielkich odstępach czasu, zachęcając czytelnika do 
regularnych odwiedzin, a przez to maksymalizuje liczbę kontaktów. Tym samym 
człowiek skłonny jest w dość krótkim czasie polubić bloggera, a nawet uznać go za 
osobę bliską. Poza tym mamy tutaj do czynienia ze specyficznym rodzajem informacji: 
komunikatem w jakimś stopniu wpływającym na kształtowanie naszych postaw  
i przekonań. Sympatia do bloggera ułatwia mu przekonywanie do jego własnych 
konceptów. W sprawach, w których dana osoba nie ma własnych poglądów, skłonna 
jest przyjąć za własne poglądy bloggera, zwłaszcza jeśli blogger jest ekspertem  
w określonej dziedzinie22. 

Marketingiem szeptanym (whisper marketing, word of mouth marketing) nazywane 
jest działanie, którego celem jest dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy za 
pośrednictwem bezpośredniego „spontanicznego” przekazu ustnego23. Umiejętnie 
wykorzystana, kontrolowana oraz rozprzestrzeniana plotka moŜe być nieocenionym 
elementem kampanii reklamowej. Współczesne przykłady produktów, które zdobywają 
popularność dzięki poczcie pantoflowej to np. serwisy internetowe, których siła tkwi  
w zaangaŜowanej grupie uŜytkowników, chętnie rozprzestrzeniających informacje  
o ulubionej stronie. Tacy aktywni odbiorcy – prosumenci posiadają wiedzę  
o produktach i usługach, a przede wszystkim inicjatywę w rozprzestrzenianiu informacji 
o nich. Aktywność zwykłego konsumenta ogranicza się zazwyczaj do zakupu produktu, 
natomiast prosumenci oceniają i polecają (bądź odrzucają) produkty; rozwijają produkty 
(ich oceny dają szansę na znalezienie innowacyjnych rozwiązań). W porównaniu  
ze zwykłymi konsumentami prosumenci mają większe umiejętności poruszania się  
w świecie informacji, starają się wyszukiwać i porównywać informacje w niezaleŜnych 
źródłach. Źródłem sukcesu plotki oraz szerzej rozumianego marketingu szeptanego jest 
wysoki poziom zaufania do tego rodzaju przekazów.  

Obecnie głównym miejscem, gdzie tworzą się i rozprzestrzeniają plotki jest 
Internet, bowiem dzięki niemu informacje przekazywane są wyjątkowo szybko. 
Wystarczy parę minut, Ŝeby o jakimś produkcie czy usłudze „huczały” fora, blogi  
i portale. Niewiarygodna prędkość rozprzestrzeniania internetowej plotki, 

                                                           
20 Nadchodzi era prosumenta. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nadchodzi-era-prosumenta-1761841.html (19.06.2009). 
21 Think a head. http://pl.think-a-head.org/?p=10693 (14.06.2009). 
22 A. Zasada: Blog – nowe narzędzie e-marketingu. http://www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr= 

200304&artnr=01(19.06.2009). 
23 Marketing szeptany. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_szeptany (14.06.2009). 
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porównywalna jest z wirusem, który momentalnie infekuje całą sieć. NaleŜy jednak 
zwrócić uwagę na to, Ŝe jeśli „plotka-wirus” odnosi się do pozytywnych aspektów 
produktu, to naleŜy się tylko cieszyć, lecz takie sytuacje zdarzają się rzadko. Częściej  
i szybciej rozprzestrzeniają się informacje niepochlebne, które zostawione bez 
interwencji powodują sytuacje kryzysowe24.  

Podsumowanie 
Współczesny konsument przyzwyczaił się do obecności reklam, zatem mogą one 

nie wywoływać poŜądanego efektu. Często treści przekazu reklamowego są przez niego 
ignorowane. Zatem niezwykle istotne jest wyraźne wyróŜnienie się marki z „tłumu”. 
Obecnie większość marek powoli odchodzi od informacyjnej treści przekazu na rzecz 
atrakcyjnej formy. Prosument jako partner przyczynia się do kształtu wytwarzanych 
produktów i oferowanych usług. Właśnie o akceptację prosumentów walczy obecny PR, 
bowiem to oni stanowią od kilku do kilkunastu procent wszystkich konsumentów  
i wpływają na opinie innych. Ich działaniem kierują trzy siły, na które współczesny PR 
musi zwracać szczególną uwagę: Internet, który umoŜliwia wymianę opinii  
i komunikację, fragmentacja mediów i procesy globalizacyjne, które sprawiają, Ŝe 
opinie jednostek są coraz bardziej zauwaŜalne i mogą mieć duŜy wpływ na postrzeganie 
produktu bądź usługi25.  

CONSUMER AND MARKETING COMMUNICATIONS 

Summary 

The essence of marketing is communication. Constant changes appearing on the market 
contributed to different perception of a customer and his needs. The analysis of what a customer 
wants and what will be needed in the future is necessary. The customer became the most 
important unit in the company, so understanding his needs and undertaking actions, which will 
gain customers loyalty, is an extremely important task.  

                                                           
24 Skuteczny marketing szeptany. http://www.egospodarka.pl/39949,Skuteczny-marketing-szeptany,1,20,2.html 

(14.06.2009). 
25 Prawda o PR. http://www.internetpr.pl/pr_wiedza/z_mediow/art1933,prawda-o-pr-rze.html (19.06.2009). 
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ANALIZA FORM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

POLSKICH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH  

Z ODBIORCAMI 

Streszczenie  
W pracy zaprezentowano relacje, jakie zachodzą pomiędzy producentami Ŝywności 

ekologicznej a jej odbiorcami, zarówno tymi pośrednimi (hurtownicy, dostawcy na rynek 
detaliczny), jak i bezpośrednimi, czyli konsumentami. Analiza form komunikacji marketingowej 
stosowana przez producentów, konsumentów i pośredników w praktyce pozwala na 
wypracowanie nowych wspólnych płaszczyzn współpracy i porozumienia pomiędzy 
sprzedającymi a kupującymi. Wyniki empiryczne badań uzyskano na podstawie danych 
pochodzących z trzech źródeł:  

– 220 ankiet przesłanych do gospodarstw ekologicznych na terenie całej Polski, 
– 92 ankiet skierowanych do firm współpracujących z wymienionymi gospodarstwami, 
– 187 ankiet przesłanych do konsumentów. 

Komunikacja marketingowa 
Współczesna gospodarka wymaga od producenta czegoś więcej niŜ tylko 

opracowania dobrego produktu, ustalenia atrakcyjnej ceny i dogodnego udostępnienia 
go klientom. Obecnie firmy by utrzymać się na bardzo zmiennym i wymagającym 
rynku muszą komunikować się ze wszystkimi swoimi klientami i odbiorcami.  

KaŜda firma powinna komunikować się z odbiorcami: pośrednikami  
i konsumentami. System komunikacji marketingowej przedstawia rysunek 1. Z kolei 
kaŜdy z wymienionych podmiotów komunikuje się z pozostałymi podmiotami, tworząc 
sieć przepływu danych lub informacji. Komunikację marketingową traktuje się zatem 
jako zarządzanie procesem zakupu produktu przez klienta w długim okresie czasu2.  

W przypadku gospodarstw zwanych naturalnymi, organicznymi lub po prostu 
ekologicznymi, proces komunikacji nabiera szczególnego znaczenia. Wynika to przede 
wszystkim ze specyfiki produkcji, sposobu i terminu przechowywania produktów 
ekologicznych, jak i wąskiej grupy odbiorców i konsumentów Ŝywności ekologicznej. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jolanta Kondratowicz-Pozorska – dr, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
2 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. PWE, Warszawa 2002, s. 826. 
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Rys. 1. System komunikacji marketingowej 
Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. PWE, Warszawa 2002, s. 825  

Rolnictwo i produkty ekologiczne 
Gospodarstwa ekologiczne to alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych 

rozpowszechnionych w Europie. Zmierzają one do poprawy jakości i zdrowotności 
artykułów Ŝywnościowych i innych produktów rolnych. Pozwalają na zrównowaŜony 
ekologicznie rozwój i ograniczają ingerencję człowieka w ekosystem gospodarstwa,  
co hamuje proces degradacji siedliska rolniczego. JednakŜe w porównaniu  
z konwencjonalnym gospodarstwem, ekologiczne charakteryzuje się większą 
pracochłonnością, ponadto muszą być przestrzegane prawidłowe zmianowania roślin, 
znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nawozów mineralnych  
i chemicznych środków ochrony roślin, jednocześnie zwiększając zuŜycie nawozów 
organicznych.  

Główne cele rolnictwa ekologicznego, które zostały określone przez 
Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego obejmują: 

a) wytwarzanie Ŝywności o wysokich walorach odŜywczych, 
b) utrzymywanie oraz podwyŜszanie trwałej Ŝyzności gleby, 
c) maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów przyrody, 
d) dąŜenie do zamknięcia obiegu materii organicznej i składników pokarmowych 

w obrębie gospodarstwa, 
e) zapewnienie zwierzętom gospodarskich warunków zgodnych z ich potrzebami 

bytowymi, 
f) unikanie jakichkolwiek form skaŜenia i zanieczyszczenia środowiska, 
g) utrzymanie genetycznej róŜnorodności roślin i zwierząt, 
h) zapewnienie producentom rolnym godnego Ŝycia, 
i) zwrócenie uwagi na pozaprodukcyjne aspekty gospodarowania rolniczego, 
j) ekologiczne i społeczne. 
Produkty rolnictwa ekologicznego muszą mieć atest, który oznacza, Ŝe zostały one 

wytworzone zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Ekoznakowanie to 
oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi i tym samym sposób 
wywierania wpływu na rynek. Eko-znaki wskazują produkty, które spełniają 
wymagania ochrony środowiska i pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. 
Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa 
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na podaŜ) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska. Producent widząc, Ŝe 
przyjazne dla środowiska towary sprzedają się lepiej, w dalszym ciągu doskonali 
technologię produkcji, aby sprzedać więcej swoich produktów i być lepszym od 
konkurencji. W ten sposób przeciętny człowiek wywiera wpływ na stan środowiska 
naturalnego. Okazuje się, Ŝe codzienne decyzje konsumentów mogą kształtować świat. 

Cel, materiał i metoda badania 
Praca ma na celu określenie relacji, jakie zachodzą pomiędzy producentami 

Ŝywności ekologicznej a jej odbiorcami, zarówno tymi pośrednimi (hurtownicy, 
dostawcy na rynek detaliczny), jak i bezpośrednimi, czyli konsumentami. Z jednej 
strony analiza oczekiwań w zakresie komunikacji marketingowej, a z drugiej strony − 
ocena zabiegów stosowanych w praktyce przez producentów pozwoli na wypracowanie 
nowych wspólnych płaszczyzn współpracy i porozumienia pomiędzy sprzedającymi  
a kupującymi. 

Dla realizacji zadania sporządzono kwestionariusze ankietowe, które przesłano do 
220 gospodarstw ekologicznych na terenie całej Polski. Wybrano przede wszystkim  
te gospodarstwa ekologiczne, które prowadzą wieloletnią działalność produkcyjną  
i sprzedają produkty ekologiczne na duŜą skalę. Wśród odrzuconych gospodarstw 
dominowały gospodarstwa małe lub te, które dopiero przestawiają się na rolnictwo 
ekologiczne, czyli funkcjonują w przedziale czasowym od zera do pięciu lat.  
W związku z tym nie prowadzą one jeszcze w pełni rozwiniętej działalności, a ich 
produkty nie są rozpoznawalne wśród mieszkańców.  

Aby zrealizować w pełni zakładany cel badania dodatkowo skierowano ankiety  
do odbiorców produktów, którzy współpracują z wymienionymi gospodarstwami  
(92 ankiety) oraz do konsumentów, z którymi spotkano się w punktach sprzedaŜy 
zdrowej Ŝywności (187 ankiet). Zebrany materiał opracowano korzystając z metod 
statystyki opisowej, które zostały opisane w pracy M. Rószkiewicz3. 

Kanały komunikacji gospodarstw ekologicznych w świetle 
badań 

Gospodarstwa ekologiczne moŜna uznać za firmę, która pragnie nawiązać 
komunikację z odbiorcami i konsumentami. Celem takiej firmy jest zaspokojenie 
potrzeb nabywców produktów ekologicznych w sposób najlepszy z moŜliwych. Aby 
jednak dowiedzieć się, czego oczekują odbiorcy i konsumenci musi wysyłać informacje 
o sobie i jednocześnie poznawać otoczenie. Gospodarstwa ekologiczne, podobnie jak 
inne przedsiębiorstwa, muszą ustalić cele procesu komunikacji, przez które 
przeprowadzą klientów i skłonią do zakupu. Najczęściej wymienia się sześć celów: 
świadomość, wiedza, pozytywne nastawienie, preferencja, przekonanie i zakup. Z badań 
przeprowadzonych wśród producentów Ŝywności ekologicznej wynika, Ŝe najczęściej  
w przekazie dominuje apel racjonalny (67% odpowiedzi), który ma za zadanie 
przekazać rzeczowe informacje interesujące odbiorcę, np. wartości odŜywcze i korzyści 
zdrowotne wynikające z zakupu zdrowej Ŝywności. Drugim pod względem siły 
oddziaływania jest apel moralny (25%), który ma skłaniać konsumentów do popierania 

                                                           
3 Szerzej: M. Rószkiewicz: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002. 



Analiza form komunikacji… 325 

spraw społecznych, takich jak dbałość o czyste środowisko, warunki bytowe zwierząt 
hodowlanych, itp. 

Specyfika między sprzedającymi a kupującymi na rynku środków produkcji 
powoduje, Ŝe dla lepszego jej zrozumienia działania marketingowe dostawcy moŜna 
pogrupować w dwa odrębne bloki. Pierwszy obejmuje cykl działań zmierzających do 
ustalenia powiązań między dostawcą a odbiorcą. Drugi dotyczy sytuacji, gdy dostawca 
ma juŜ zawartą umowę z pierwszym odbiorcą i dąŜy do uzyskania innych, tak by 
rozszerzyć moŜliwości produkcji i dystrybucji4.  

Gospodarstwa ekologiczne, aby realizować przekaz wybierają róŜne formy 
przepływu informacji i promocji. Większość producentów bazuje na komunikacji 
osobowej z konsumentami: przez Internet, telefon, twarzą w twarz oraz drogą pocztową, 
której znaczenie powoli zanika. Komunikaty takie kontrolowane są bezpośrednio przez 
samego nadawcę, czyli właściciela gospodarstwa ekologicznego oraz pozwalają na 
zbieranie danych zwrotnych. Jednak istnieją teŜ informacje o produkcie, które docierają 
do nabywcy kanałami bez kontroli gospodarza. Wówczas informacje są przekazywane 
przez eksperta, np. w specjalistycznych pismach, czy w przewodnikach konsumenckich. 
W celu upowszechnienia zakupu produktów ekologicznych w społeczeństwie 
najmocniejszą siłę oddziaływania ma mimo wszystko przekazywanie przez nabywców 
informacji z ust do ust (rys. 2.). Dlatego teŜ producenci produktów ekologicznych 
dokładają wszelkich starań, aby ich towar był postrzegany jako wyjątkowy, godny swej 
wartości, a nade wszystko, by spełniał wymogi zdrowotne, jak i estetyczne.  
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Rys. 2. Udział poszczególnych kanałów komunikacji osobowej między producentem produktów 

ekologicznych a konsumentami 
Źródło: opracowanie własne. 

Kanałami komunikacji nieosobowej nazywa się sposoby przekazywania informacji 
o produkcie bez kontaktu osobistego lub informacji zwrotnej. NaleŜą tu media, 

                                                           
4 T. Wojciechowski: Marketing na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 2003, s. 95-96. 
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atmosfera i wydarzenia. W gospodarstwach ekologicznych kładzie się przede 
wszystkim nacisk na to, by promować sprzedaŜ i rozpowszechniać komunikaty  
o działalności ekologicznej poprzez łączenie wszystkich form komunikacji 
nieosobowej. Dlatego tak waŜne jest łączenie postrzegania produktów ekologicznych  
z czystym środowiskiem, naturalnymi urokami przyrody, zdrowym trybem Ŝycia  
i wypoczynkiem. Stworzenie całościowego wizerunku ,,produkt ekologiczny = zdrowie 
= wypoczynek’’ daje szansę na sprzedaŜ nie tylko produkcji gospodarstw 
ekologicznych, ale i moŜliwość zorganizowania wypoczynku na terenie gospodarstwa 
oraz buduje u konsumentów poczucie, Ŝe ich Ŝycie jest: bogatsze, lepsze i zdrowsze. 

Gospodarstwa ekologiczne bardzo wcześnie próbują oddziaływać na nabywców. 
Organizują one m.in. róŜne imprezy dla najmłodszych uczestników rynku – dzieci  
w wieku szkolnym, które w przyszłości będą świadomymi konsumentami produktów 
ekologicznych (około 32% badanych gospodarstw). W ten sposób buduje się u młodych 
ludzi pozytywne nastawienie do zdrowego trybu Ŝycia, poszerza wiedzę na temat 
produktów ekologicznych, budzi świadomość, kształtuje przyszłe preferencje.  
Tą drogą firmy kształtują przyszłą wielkość sprzedaŜy. W badaniach co szóste 
gospodarstwo ekologiczne łączy działalność produkcyjną z usługową, czyli organizuje 
wypoczynek na wsi połączony ze spoŜywaniem produktów ekologicznych i ich 
promocją. Spośród wszystkich form promocji gospodarstwa ekologiczne najchętniej 
korzystają z instrumentów komunikacji marketingowej, które nie wymagają duŜych 
nakładów finansowych, a jednocześnie umoŜliwiają dotarcie do szerokiej rzeszy 
odbiorców, pozwalając na przepływ informacji w obie strony (tabela 1).  

Tabela 1. Formy komunikacji marketingowej stosowane przez gospodarstwa ekologiczne  

Instrumenty Rodzaj instrumentu 
Procent odpowiedzi 

potwierdzających stosowanie  
w praktyce (%) 

Reklama 

prasowa 
radiowa 
telewizyjna 
kinowa 
w Internecie 
uliczna 
specjalistyczna 

35 
<1 
3 
- 
8 
4 
35 

Marketing szeptany  50 

Promocja sprzedaŜy 

skierowana do:  
– konsumentów, 
– pośredników handlowych, 
–  personelu  

 
45 
21 
7 

SprzedaŜ osobista 
zorganizowana, 
bezpośrednia 

5 
45 

Public relations 
troska o dobrą reputację, 
rozpowszechnianie informacji; 
utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem, itp. 

42 
70 
70 

Nowoczesne 
instrumenty 

Internet: 
– strony www 
– poczta elektroniczna 
– grupy dyskusyjne 
– banery reklamowe. 

telewizja i radio interaktywne 
telefonia komórkowa 

 
80 
95 
25 
10 
5 

100 
Źródło: opracowanie własne. 
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Z form komunikacji stosowanych przez gospodarstwa ekologiczne korzystają 
konsumenci (nabywcy), jak i pośrednicy. Ocena form komunikacji z ich punktu 
widzenia jest jednak inna. Pośrednicy, czyli hurtownicy, firmy skupujące produkty 
ekologiczne, przetwórcy produktów ekologicznych nawiązują kontakt z gospodarstwem 
ekologicznym najczęściej poprzez formy komunikacji osobowej (rys. 3.).  

95%

88%

72%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Internet

telefon

twarzą  w twarz

droga pocztowa

 
Rys. 3. Udział poszczególnych kanałów komunikacji osobowej między producentem produktów 

ekologicznych a pośrednikami 
Źródło: opracowanie własne. 

WaŜne są pierwsze osobiste kontakty przy zawieraniu współpracy, które potem 
przeradzają się w kontakt osobisty, ale kontynuowany za pomocą instrumentów 
komunikacji marketingowej. 

Najbardziej wymagającym uczestnikiem na rynku są jednak konsumenci. Ich 
wymagania powoli rosną nie tylko w stosunku do produktów oferowanych przez 
producentów, ale równieŜ w stosunku do wzajemnych kontaktów. Nabywcy zdają sobie 
sprawę, Ŝe są oni głównym celem producentów. To od skali popytu, który zgłaszają 
zaleŜą przyszłe rozmiary produkcji i zyski firm. W związku z tym coraz chętniej chcą 
świadomie uczestniczyć w procesie podnoszenia jakości, wdraŜania zmian, rozwijania 
kanałów dystrybucji zgłaszając producentom uwagi (zarówno pozytywne, jak  
i negatywne) w zakresie dotychczasowej ich działalności.  

Konsumenci preferują inne formy komunikacji marketingowej niŜ pośrednicy. 
Główny nacisk kładą na kontakt osobisty „twarzą w twarz” z przedstawicielem 
gospodarstwa ekologicznego. W dalszej kolejności dominuje kontakt internetowy, 
ceniony na równi z telefonicznym. Konsumenci wymieniają równieŜ informacje  
na forach dyskusyjnych, w których biorą udział inni konsumenci lub eksperci w danej 
dziedzinie (rys. 4). 
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Rys. 4. Udział poszczególnych kanałów komunikacji marketingowej między producentem produktów 

ekologicznych a konsumentami 
Źródło: opracowanie własne. 

Wnioski 
W relacjach pomiędzy producentami produktów ekologicznych a konsumentami  

i odbiorcami zachodzą ścisłe powiązania. KaŜdy z podmiotów oddziałuje na drugi  
za pomocą danych wyjściowych, ale jednocześnie sam jest odbiorcą danych 
wejściowych wysyłanych przez inne podmioty. Komunikacja marketingowa jest dla 
kaŜdego uczestnika rynku formą kontaktu z otoczeniem. Kontakt ten gospodarstwom 
ekologicznym pozwala na5: 

– marketingowe oddziaływanie na konsumentów i odbiorców, 
– dostarczanie informacji, argumentacji i obietnic, 
– nakłanianie do kupowania, 
– zbieranie przychylnych opinii o gospodarstwie i produkcie. 
Pośrednikom zaś komunikacja marketingowa umoŜliwia: 
a) nawiązanie i utrzymanie kontaktów słuŜbowych,  
b) dopasowywanie rozmiarów i struktury produktów ekologicznych do oczekiwań 

konsumentów, 
c) przesyłanie informacji o odczuciach konsumentów, 
d) tworzenie dogodnych warunków i kanałów dla dystrybucji produktów 

ekologicznych.  
Konsumenci korzystają z komunikacji marketingowej, by poznać wartości 

produktów, porównać je z innymi, ocenić. Próbują takŜe wpłynąć na producenta, by 
dostosował się do wymogów konsumentów w zakresie jakości, kanałów dystrybucji, 
innych cech istotnych dla produktów i form ich sprzedaŜy. Konsumenci dostarczają 
producentom takŜe informacji o wszelkich nieprawidłowościach w obrocie produktami 

                                                           
5 Por. T. Sztucki. Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa 1997, s. 16. 
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ekologicznymi. Pozwala to na bieŜące śledzenie losu produktu od wyjścia  
z gospodarstwa aŜ do rąk konsumenta. 

Najczęściej forma komunikacji marketingowej przyjmuje postać komunikacji 
osobistej „twarzą w twarz”, przez Internet lub telefon. KaŜdy z podmiotów preferuje 
właśnie te formy kontaktów. UmoŜliwiają one szybki dwukierunkowy przepływ 
informacji, a niekiedy odbiór emocji.   

W gospodarstwach ekologicznych kładzie się przede wszystkim nacisk na to, by 
promować sprzedaŜ i rozpowszechniać komunikaty o działalności ekologicznej poprzez 
łączenie wszystkich form komunikacji nieosobowej. Ze względu na szczególny 
charakter produkcji i produktów gospodarstw ekologicznych w komunikacji 
marketingowej kładzie się przede wszystkim nacisk na to, by promować sprzedaŜ  
i rozpowszechniać komunikaty o działalności ekologicznej poprzez łączenie wszystkich 
form komunikacji nieosobowej. Dla rozpowszechnienia produktów ekologicznych  
w społeczeństwie polskim konieczne jest umacnianie i poszerzanie wiedzy na ich temat, 
budzenie świadomości, wczesne kształtowanie przyszłych preferencji. 

ANALYSIS OF MARKETING COMMUNICATION FORMS 

BETWEEN POLISH ECOLOGICAL FARMS WITH CUSTOMERS 

AND RECEIVERS 

Summary 

In the paper there are presented relations that are visible between producers of ecological 
food and its receivers both indirect (hurts, delivers) and direct- customers. Analysis of marketing 
communication forms, which are used by producers, customers and indirect sellers, in practice 
allows creation of new common levels of cooperation and understanding between sellers and 
buyers. The empiric results of research were based on three sources: 

– 220 questionnaires sent to ecological farms in Poland, 
– 92 questionnaires sent to companies that co-operate with mentioned farms, 
– 187 questionnaires sent to customers. 
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W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Streszczenie 
Artykuł pozwala spojrzeć na niezwykle złoŜone problemy wyboru instrumentów promocji-

mix. Jednym z najwaŜniejszych celów promocji, jakie stawiają sobie małe i średnie 
przedsiębiorstwa jest poinformowanie o produktach i świadczonych usługach, a takŜe 
kształtowanie wizerunku. Rosnąca konkurencja na rynku wymaga uŜycia instrumentów promocji- 
mix. Promocja odgrywa waŜną rolę w efektywnym funkcjonowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jest jednym z bardzo istotnych czynników umoŜliwiających zwiększenie 
sprzedaŜy. Właściwe i efektywne zastosowanie instrumentów promocji staje się podstawowym 
czynnikiem osiągnięcia przewagi na konkurencyjnym rynku. 

Wprowadzenie 
Komunikacja marketingowa jest jednym z instrumentów marketingu-mix, obok 

produktu, ceny dystrybucji. Komunikacja marketingowa jest najczęściej określana jako 
zespół informacji (sygnałów), które firma emituje z róŜnych źródeł w kierunku nie tylko 
swoich klientów, lecz takŜe innych podmiotów otoczenia marketingowego (dostawców, 
pośredników, konkurentów, liderów opinii itp.) oraz zespołów informacji, które firma 
zbiera z rynku (megatrendy, potrzeby, preferencje nabywców, tendencje rozwojowe 
gospodarki itp)2. 

Komunikacja marketingowa (promocja) jest procesem mającym na celu 
uświadomienie odbiorcom przez nadawcę (zazwyczaj przedsiębiorstwo) istnienia 
określonych cech wyrobów, zainteresowanie nimi oraz nakłonienie odbiorców 
(klientów) do skorzystania z proponowanej oferty3. Pozapromocyjne działania 
wpływają bardziej na wizerunek przedsiębiorstwa i jego produktów niŜ działania 
promocyjne. Komunikaty pozapromocyjne mogą być związane z oceną działalności 
firmy, jej pracownikami, wykorzystywanymi technologiami, oferowanymi produktami, 
sposobami sprzedaŜy oraz charakterystyką nabywców4. Promocja składa się z: 

– reklamy − kaŜda płatna, bezosobowa i adresowana do masowego odbiorcy 
forma przekazywania informacji, 

– aktywizacji sprzedaŜy − promocja zorganizowana bezpośrednio u klienta lub  
w przedsiębiorstwie, 

                                                 
1 Mariola Michałowska − mgr inŜ., Zakład Marketingu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 17. 
3 M. Drzazga: Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Wyd. Uczelniane Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 10. 
4 A. Nowacka, R. Nowacki: Podstawy marketingu. Difin, Warszawa 2004, s. 180. 
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– merchandisingu, w ujęciu szerokim utoŜsamiany jest z marketingiem 
handlowym, a w ujęciu wąskim oznacza jedynie wizualne aspekty ekspozycji 
lub wyłącznie instrument promocji5, 

– sprzedaŜy osobistej, która polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy  
i nabywcy, 

– public relations (propaganda gospodarcza), to wszelkiego rodzaju celowo 
zaplanowane i zorganizowane działania komunikowania się z otoczeniem6. 

Proces komunikacji zawiera osiem sekwencyjno następujących po sobie etapów tj.: 
1. Identyfikacja docelowego segmentu rynku. 
2. Określenie celów promocji. 
3. Opracowanie przesłania. 
4. Wybór kanałów komunikacji. 
5. Wyznaczenie budŜetu promocji, 
6. Wybór instrumentów promocji mix. 
7. Pomiar skutków promocji. 
8. Koordynacja działań promocyjnych7. 

Promocja sprzedaŜy i reklama odgrywa waŜną rolę w kreowaniu wizerunku 
przedsiębiorstwa. WaŜne jest, aby ze swoim przekazem reklamowym dotrzeć do 
szerokiego grona konsumentów, wykorzystać te elementy promocji, które są najbardziej 
poŜądane z punktu widzenia klienta. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera 
koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej, która oznacza konieczność 
integracji wszystkich działań promocyjnych. Związane jest to z koniecznością 
koordynacji: 

– wewnętrznej – oznaczającej spójność elementów systemu promocji, 
– zewnętrznej – oznaczającej integrację promocji z pozostałymi instrumentami 

marketingu-mix, adresatami, strategią pozycjonowania, innymi funkcjami 
przedsiębiorstwa, jego strukturą organizacyjną, misją i marketingową strategią 
rozwoju8. 

WaŜnym kryterium w procesie wyboru przez przedsiębiorstwo sposobu 
postępowania na rynku jest jego efektywność, która odnosi się do relacji między 
efektami działania (skuteczność) a nakładami9. Podstawą zaś oceny skuteczności 
reklamy mogą być wskaźniki: 

a) wskaźnik penetracji, będący iloczynem zasięgu oddziaływania danego 
przekazu w określonym czasie i przeciętnej częstotliwości odbioru przekazu 
przez pojedynczego adresata w tym samym czasie, 

b) wskaźnik skuteczności reklamy określający, jaka część nabywców 
reklamowanego produktu nabyła go pod wpływem reklamy, 

c) wskaźnik określający zmianę wielkości sprzedaŜy jako funkcję nakładów na 
reklamę i potencjału rynkowego10. 

                                                 
5 M. Sławińska: Kompendium wiedzy o handlu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 163. 
6 T. Sztucki: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 216. 
7 B. śurawik, W. śurawik: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1997, s. 322. 
8 E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska: Zarządzanie marketingowe. PWE, Warszawa 2004, s. 202-

203. 
9 Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005, s. 18. 
10 K. Mazurek-Łopacińska: Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 449. 
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Wpływ reklamy na sprzedaŜ zaleŜy od takich czynników jak produkt, poziom 
dystrybucji oraz działania konkurencji. Ch. Baker proponuje, aby ocena kampanii 
reklamowej obejmowała następujące trzy obszary: 

– pomiar krótkookresowych efektów ekonomicznych – pomiar dotyczy 
wymiernych efektów reklamy w postaci wielkości sprzedaŜy, zysku, udziału  
w rynku, 

– diagnoza sposobu, jakim efekty te zostały osiągnięte, jak reklama wpłynęła na 
zachowania (zakup), wiedzę o produkcie i postawy klientów, 

– wskazania długookresowych efektów ekonomicznych, rozumianych nie  
w kategoriach tygodni czy miesięcy, ale lat; ten obszar badań jest prognozą 
efektów, które będą się kumulowały w następstwie przeprowadzonej 
kampanii11. 

Podstawą oceny skutków działań promocyjnych mogą być opinie pracowników 
przedsiębiorstwa realizujących funkcje dystrybutorów, sprzedawców, animatorów 
sprzedaŜy. Ogólne efekty reklamy moŜna ocenić analizując odpowiedź na następujące 
pytanie: czy marka bardziej reklamowana jest łatwiejsza do sprzedaŜy niŜ marka mniej 
reklamowana?12. 

Organizacja bada ń 
W okresie od grudnia 2007 roku do lipca 2008 roku na terytorium województwa 

lubuskiego przeprowadzono wywiady wśród 46 małych i średnich przedsiębiorstw. 
Struktura respondentów pod względem prowadzonej działalności w województwie 
lubuskim została ukazana na rysunku 1. 

działalność produkcyjna
6%

działalność handlowa   
40%działalność handlowo-

usługowa 
19%

działalność usługowa  
35%

 
Rys. 1. Struktura respondentów pod względem prowadzonej działalności w województwie lubuskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z danych zawartych na rysunku wynika, Ŝe najliczniejszą grupą przedsiębiorstw 
uczestniczących w wywiadzie były przedsiębiorstwa handlowe 40%, usługowe 
stanowiły 35%, handlowo-usługowe 19%, a produkcyjne stanowiły 6%. W badaniach 
poszukiwano odpowiedzi na pytania:  
1. Z jakich narzędzi komunikacji marketingowej korzystają przedsiębiorstwa? 

                                                 
11 J. Kall: Reklama. PWE, Warszawa 1999, s. 174. 
12 K. Mazurek-Łopacińska: op.cit., s. 450. 
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2. Jakie źródła pozyskiwania informacji przez klientów są zdaniem przedsiębiorstw 
najskuteczniejsze? 

3. Czy stosowane środki promocji są skuteczne? 
Postawiono tezę, Ŝe działania promocyjne i reklamowe pozwalają na uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej na rynku, zdobycie szerokiego grona konsumentów,  
a w efekcie bycie skutecznym i efektywnym narzędziem w celu zwiększenia sprzedaŜy 
przez przedsiębiorstwo. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie opinii na 
temat wpływu komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaŜy.  

Analiza i wnioski z bada ń 
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytanie: „Jakie instrumenty 

promocji wykorzystują przedsiębiorstwa?” MoŜna zauwaŜyć, Ŝe przedsiębiorstwa 
wykorzystują następujące instrumenty promocji mix: sprzedaŜ osobista (100% 
wskazań), reklamę (56% wskazań), promocję sprzedaŜy (45% wskazań), marketing 
bezpośredni (32% wskazań), propagandę gospodarczą (16 % wskazań). 
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Rys. 2. Instrumenty promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z danych zawartych na rysunku 3 wynika, Ŝe promocja i reklama jest bodźcem 
wpływającym na zakup produktów i usług. Zdaniem 96% respondentów to właśnie 
dzięki takim działaniom klienci zdobywają informację o produktach i świadczonych 
usługach, a z drugiej strony stają się motywatorem do zakupu tych produktów  
i korzystaniu ze świadczonych usług. Respondenci podkreślali, Ŝe działania w zakresie 
promocji sprzedaŜy wpływają w duŜej mierze na podjęcie przez klientów decyzji  
w procesie zakupu. 

Według respondentów czynnikami zachęcającymi do skorzystania z oferty 
przedsiębiorstwa jest, obok promocji i reklamy, równieŜ fachowa pomoc, odpowiedni 
poziom obsługi, odpowiednie zaopatrzenie, zaś niepodwaŜalnym czynnikiem są niskie 
ceny. 
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96%

nie
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Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy promocja i reklama jest bodźcem wpływającym na zakup 

produktów i usług? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci stwierdzili w większości, Ŝe działania promocyjne i reklamowe 
pomagają pozyskać klientów – 45% wskazań „zdecydowanie tak”, 23% „tak”, a 28% 
„raczej tak”. Tylko 4% określiło „raczej nie”. Wynika zatem, Ŝe stosowane działania 
promocyjne pomagają przedsiębiorstwom zdobyć odbiorców swojej oferty. Na rys. 4 
przedstawiono ich opinie na temat reklamy, czy ułatwia sprzedaŜ produktu. Wyniki 
wskazują, Ŝe tak. 

tak
67%

nie
33%

 
Rys. 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: „Czy zastosowana reklama ułatwia sprzedaŜ produktów i usług?” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W większości przypadków klienci w procesie podejmowania decyzji o zakupie  
w swoich wyborach kierują się reklamą, a takŜe zastosowanymi działaniami 
promocyjnymi. 32% badanych firm zauwaŜyło pozytywny wpływ podejmowanych 
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działań promocyjnych na sprzedaŜ swojej oferty – rys. 5. Niestety większość z nich nie 
widziała związku sprzedaŜy z promocją sprzedaŜy. 

nie
68%

tak
32%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na pytanie: „jakie elementy promocji wpływają na efektywność i skuteczność 
sprzedaŜy?” 56% respondentów zdecydowanie podkreślała, Ŝe promocja sprzedaŜy, 
klienci w dalszym ciągu oczekują coraz niŜszych cen, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości produktów. Respondenci zapytani równieŜ o to, „czy zorganizowane akcje 
promocyjne i reklamowe cieszą się zainteresowaniem klientów?” podkreślali, Ŝe tak, 
szczególnie kiedy są one związane z obniŜkami cen. Respondenci wskazywali, Ŝe  
z uwagi na to, Ŝe cieszą się zainteresowaniem, starają się organizować dla stałych 
klientów róŜnego rodzaju promocyjne oferty, a takŜe proponują programy 
lojalnościowe.  

Poprzez programy lojalnościowe przedsiębiorstwa dąŜą do utrzymania klientów  
i stworzenia dzięki nim odpowiedniej relacji. Lojalność klienta to określony stan 
stosunku klienta do firmy oferującej mu produkty i usługi, który opiera się na trwałości, 
długoterminowości oraz akceptacji poszczególnych dóbr i usług13. Lojalność jest 
wyrazem zrozumienia oraz współpracy między nimi14. Klient lojalny z reguły: 

– z czasem kupuje coraz więcej, jeśli jest zadowolony, 
– jego koszty obsługi stają się w miarę upływu czasu coraz niŜsze, 
– jeśli jest bardzo zadowolony, często poleca sprzedającemu innych, następnych 

klientów, 
– jest mniej wraŜliwy na cenę15. 
Nasilająca się konkurencja na rynku wymusza na przedsiębiorstwach tworzenie 

więzi z klientami, budowania odpowiedniej relacji i zaufania, dostarczenia mu 
satysfakcji i zadowolenia z zakupu produktu/usługi. W obliczu jednak nasilającej 
konkurencji, klient staje się coraz bardziej wymagającym klientem, poza tym zgodnie 

                                                 
13 M. Dziekoński: Lojalność wpisana w strategię. „Marketing w Praktyce” 2004, nr 5.  
14 S. Dybka: Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlowych. W: Konsument a rynek. 

Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, s. 55. 
15 E. Flejterska, L. Gracz, G. Rosa, A. Smalec: Marketing partnerski. Wybrane problemy. Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 76. 
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ze współczesnymi koncepcjami zachowania konsumenta opierają się na wzajemnie 
uzupełniających się zasadach: 

– konsument nie przestrzega bezwzględnie zasad racjonalności ekonomicznej  
w jej powszechnym znaczeniu, 

– zachowaniom konsumenta nie przypisuje się jednak przypadkowości, mimo  
Ŝe nie moŜna ich dokładnie opisać za pomocą modeli stochastycznych, 

– konsument zachowuje się w sposób, który jest efektem potrzeb wrodzonych 
oraz nabytych, a polega on na łączeniu procesów świadomych  
i nieświadomych oraz czynników racjonalnych i emocjonalnych16. 

Czynnikami, które mają wpływ na poziom satysfakcji z obsługi, to m.in.: 
wyposaŜenie sklepu, czas oczekiwania, estetyka otoczenia i wystrój wnętrza, moŜliwość 
dojazdu i zaparkowania samochodu, informacje i stopień ich szczegółowości, stopień 
indywidualizacji podejścia personelu do klienta, forma płatności17.  

75% respondentów stwierdziło, Ŝe promocja i reklama ma wpływ na wizerunek 
przedsiębiorstwa – rys. 6. Dlatego teŜ przedsiębiorstwa korzystają z szerokiego 
wachlarza narzędzi, który zapewnia właściwą komunikację przedsiębiorstwa  
z otoczeniem, wykreowanie pozytywnego wizerunku. 

tak
75%

nie
25%

 
Rys. 6. Wpływ promocji i reklamy na wizerunek przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Promocja za pośrednictwem mediów zdaniem 65% respondentów cieszy się 
odzewem ze strony klientów. Zdecydowana większość respondentów uwaŜa, Ŝe naleŜy 
stosować w miarę moŜliwości działania promocyjne na szeroką skalę. Przedsiębiorstwa 
dbają o swoje strony internetowe, poniewaŜ coraz większa liczba osób wykorzystuje 
Internet przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu. Przedsiębiorstwa zwracają 
zatem uwagę na aktualizację danych na stronach internetowych.  

23% przedsiębiorstw stwierdziło, Ŝe w ostatnim czasie (około 1 roku) zwiększyło 
budŜet na promocję i reklamę, głównie na reklamę internetową i reklamę zewnętrzną – 
rys. 7. 

                                                 
16 M. Lambin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn: Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie.  

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 34. 
17 M. Sławińska: op.cit., s. 237. 
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nie
77%

tak
23%

 
Rys. 7. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy zwiększył/a Pan/Pani budŜet na promocję i reklamę?” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Szczególnie dzięki kampaniom promocyjnym zorganizowanym w bardzo 
przemyślany i zaplanowany sposób przedsiębiorstwo ma szanse zaistnienia na rynku. 
Dzięki kampaniom promocyjnym klienci mają moŜliwość usłyszenia o produktach  
i usługach przedsiębiorstwa, mają moŜliwość lepszego zapoznania się z ofertą. 

Działania promocyjne i reklamowe są szansą na zwiększenie sprzedaŜy. Dzięki nim 
przedsiębiorstwa mają takŜe moŜliwość uzyskania wielu innych wymiernych  
i niewymiernych korzyści. Po pierwsze, obecni i potencjalni klienci dowiadują się  
o przedsiębiorstwie i jego produktach, a po drugie są zachęcani do zakupu produktu  
i świadczonych usług, a takŜe w duŜym stopniu kształtowany jest w świadomości 
nabywców wizerunek przedsiębiorstwa oraz jego oferty. 

Podsumowanie 
Działania promocyjne i reklamowe naleŜy wciąŜ ulepszać, aby były skutecznym  

i efektywnym narzędziem prowadzącym do uzyskania przez przedsiębiorstwo coraz to 
lepszych wyników, a tym samym do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Kontrola 
przed i po wprowadzeniu kampanii spełnia waŜne zadanie, aby stwierdzić skuteczność 
prowadzonych działań. 

Zadbanie przez przedsiębiorstwo o pozytywny wizerunek, odpowiednie i właściwe 
poinformowanie obecnych i potencjalnych klientów o firmie oraz jego produktach jest 
waŜne i przyczynia się do wzrostu sprzedaŜy. Przez działania promocyjne i reklamowe 
klienci postrzegają przedsiębiorstwo i dokonują jego oceny. Pozytywny wizerunek 
ukształtowany przez działania promocyjne pomagają przedsiębiorstwu w dąŜeniu do 
wytyczonych celów, uzyskania zamierzonych efektów, ale takŜe są skutecznym 
narzędziem do skorzystania przez obecnych i potencjalnych klientów z oferty 
przedsiębiorstwa jak nie w bliŜszym czasie, to w najbliŜszej przyszłości. 

 



Mariola Michałowska 338

THE INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATION  

ON SALES EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS ACCORDING 

TO RESEARCH  

Summary 

The paper allows looking at unusually complex problems of choosing promotion mix 
instruments. One of the most important goals of promotion, which small and medium sized 
companies pursue, is information of products and rendered services and also image creation.  
The growing competition on market demands using promotion mix instruments. Promotion plays 
an important role in efficient functioning of small and medium sized companies. Promotion is one 
of very important factor allowing increasing of sales. Appropriate and effective application  
of promotion instruments becomes the leading factor in gaining the advantage on the competitive 
market.   
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Robert Nowacki1 

REKLAMA – WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI 
CZY NARZĘDZIE MANIPULACJI? 

Streszczenie  
Wykorzystanie reklamy jako narzędzia komunikacji marketingowej wywołuje wiele 

kontrowersji. Kilkanaście lat temu postrzegana była jako forpoczta nowego ładu rynkowego, 
źródło wiedzy nie tylko o nowych produktach, ale i nowym stylu Ŝyciu. Obecnie, po kilkunastu 
latach atakowania przekazami we wszystkich środkach masowego przekazu, zauwaŜa się kryzys 
zaufania do niej. Zarzuca się jej nachalność, agresywność, sprzedawanie złudzeń. Coraz częściej 
w świadomości odbiorców pojawia się dylemat, czy reklama rzeczywiście jest wiarygodnym 
źródłem informacji, czy teŜ tylko bezwzględnym narzędziem manipulacji skłaniającym do 
niepotrzebnego odchudzania portfeli. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie, opartą na 
wynikach badań prowadzonych wśród odbiorców reklamy. 

Wstęp 
Zmiany wywołane z jednej strony transformacją gospodarki na drogę 

wolnorynkową, a z drugiej postępującą globalizacją dotykają wszystkich obszarów 
aktywności rynkowej w Polsce. Dotyczy to równieŜ zachowań nabywców.  
Po kilkunastu latach fascynacji wolnym rynkiem i wszystkim, co się z nim wiąŜe, 
obserwuje się w ostatnich latach kryzys zaufania wobec działań marketingowych.  
Nie omija to reklamy. Jako zjawisko nieodłącznie związane z wolnym rynkiem, 
towarzyszące intensywnej konkurencji, a jednocześnie masowe i wszechobecne, jest 
jednym z najczęściej dostrzeganych, ocenianych, a nierzadko równieŜ krytykowanych. 
W konsekwencji coraz częściej pojawia się pytanie o jej uŜyteczność dla podmiotów 
rynkowych, zarówno nadawców, jak i odbiorców. 

Rola reklamy w komunikacji marketingowej z nabywcam i 
Odpowiedź na powyŜsze pytanie wymaga spojrzenia na reklamę w nieco szerszym 

kontekście przez pryzmat kompleksowej komunikacji marketingowej. Intensywna  
i wciąŜ narastająca konkurencja rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach nie tylko 
stosowanie pojedynczych działań, ale ich integrację wokół wspólnej osi, którą jest 
oferta produktowa. W ten sposób tworzy się swoisty dialog firmy z otoczeniem, 
utoŜsamiany z zintegrowaną komunikacją marketingową2. Jak piszą G. E. Belch  
i M. A. Belch konsekwencją tego powinno być przekazywanie do otoczenia rynkowego 

                                                 
1 Robert Nowacki – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Finansów, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania  

w Warszawie. 
2 Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s. 13. 
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jednolitego i zwartego obrazu firmy oraz jej oferty przez wszystkie instrumenty 
marketingowe3. 

W systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej istotną rolę odgrywają 
instrumenty promocyjne, na czele z reklamą. Zgodnie z historyczną juŜ, ale wciąŜ 
aktualną, definicją American Marketing Association rozumie się ją jako wszelką płatną 
formę nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez 
określonego nadawcę4. Takie określenie reklamy wyznacza jej dwa podstawowe cele: 

– przedstawianie, które naleŜy rozumieć jako dostarczanie wszelkich informacji 
zaprezentowanych w kaŜdej moŜliwej formie, sprzyjających zainteresowaniu 
się odbiorcy przedmiotem reklamy i zapoznaniu się z nim, budujących jego 
świadomość oraz umoŜliwiających rozpoznanie wśród produktów 
konkurencyjnych, co jest utoŜsamiane z celami informacyjnymi, 

– popieranie, czyli wykorzystywanie takich sposobów argumentacji, które 
kształtują preferencje wobec przedmiotu reklamy, budzą potrzebę jego 
posiadania, wykorzystywania lub konsumpcji, dostarczają bodźców 
stymulujących do działania zgodnego z intencjami nadawcy (najczęściej 
zakupu), czyli innymi słowy sterują zachowaniami odbiorców reklamy, co jest 
utoŜsamiane z celami nakłaniającymi (przekonywaniem). 

Te dwie grupy celów reklamowych określają z jednej strony jej podstawowe 
funkcje z punktu widzenia reklamodawcy, a z drugiej są wyznacznikami sposobu 
(mechanizmu) oddziaływania na odbiorcę. Są teŜ ze sobą nierozerwalnie związane, 
splatając się wzajemnie we wszystkich modelach oddziaływania reklamy: począwszy 
od znanego od ponad stu lat, ale uŜywanego powszechnie do dnia dzisiejszego, modelu 
AIDA, poprzez stworzony w latach sześćdziesiątych XX wieku model hierarchii 
efektów Lavidge`a-Steinera, aŜ po najbliŜsze współczesności modele Raya, czy 
Joyce`a5, czy teŜ modele mające swe źródło w psychologii reklamy, jak chociaŜby 
model decyzyjny opisany przez H. Mefferta6. Wszystkie one zakładają, Ŝe bodziec 
reklamowy powinien przeprowadzić odbiorcę przez trzy fazy oddziaływania: 

a) poznawczą (kognitywną, czy teŜ percepcji informacji), w której następuje 
wprowadzenie do świadomości odbiorcy poŜądanych informacji, 

b) uczuciową (afektywną, czy teŜ przetwarzania informacji), w której pod 
wpływem argumentacji reklamowej dochodzi do zmiany przekonań, postaw  
i preferencji, 

c) behawioralną (wolicjonalną, czy teŜ zachowania), w której następuje 
skłonienie odbiorcy do działania pod wpływem z jednej strony perswazji 
reklamowej, a z drugiej wewnętrznego (choć faktycznie kształtowanego przez 
reklamę) przekonania o celowości zakupu.  

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe emitowane przez firmy przekazy reklamowe winny 
spełniać przede wszystkim wymogi wynikające z ich funkcji informacyjnej, warto 
zastanowić się, jak odbiorcy postrzegają ich oddziaływanie. Potrzeby informacyjne 
nabywców mogą dotyczyć róŜnych obszarów: 

                                                 
3 G. E. Belch, M. A. Belch: Introduction to Advertising and Promotion. Irwin, Chicago 1995, s. 8. 
4 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 546. 
5 Szerzej: R. Nowacki, M. StruŜycki: Reklama w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2002, s. 41-46. 
6 H. Meffert: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler, Wiesbaden 1989, s. 455.  
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– potrzeby otrzymywania pozytywnych sygnałów rozwoju − odbiorcy potrzebują 
informacji utwierdzających ich w przekonaniu, Ŝe firma, której zaufali jest 
solidna, cieszy się dobrą reputacją i uznaniem społecznym, 

– potrzeby potwierdzenia jakości towarów lub usług − odbiorcy oczekują 
potwierdzenia, Ŝe firma oferuje wysokiej jakości produkty lub usługi, 
powstające z zapewnieniem rzetelnie kontrolowanych procedur zapewniania 
jakości, 

– potrzeby uzyskania rzetelnej informacji − odbiorcy Ŝądają informacji o dobrym 
standingu finansowym firmy, rzetelności i solidności kupieckiej, 

– potrzeby wzmacniania wizerunku firmy − odbiorcy spodziewają się od firmy 
aktywnego kształtowania pozytywnego wizerunku7. 

Zaspokajając te potrzeby nabywcy wykorzystują róŜnorodne źródła informacji: 
osobiste (rodzina, przyjaciele, krewni), handlowe (sprzedawcy, reklama, opakowanie, 
strony internetowe, targi), powszechne (organizacje konsumenckie, pozareklamowe 
informacje zawarte w mediach) oraz własne doświadczenia w uŜytkowaniu produktu. 
RóŜnorodne badania przeprowadzane w krajach o długich tradycjach gospodarki 
wolnorynkowej wskazują jednak, iŜ najpowszechniej wykorzystywane są źródła 
związane z podmiotami reprezentującymi sferę podaŜową8. 

Kluczowym zagadnieniem związanym z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych 
nabywców jest dąŜenie do sterowania w ten sposób ich zachowaniami. Teoria 
zachowań konsumenckich oparta jest bowiem na oddziaływaniu określonych bodźców, 
których źródłem są m.in. procesy komunikacyjne, w tym reklamowe. Przykładem tego 
moŜe być tzw. informacyjny model zachowania się konsumenta9. Akcentuje on 
aktywny sposób transformacji informacji przekazywanej przez nadawcę, polegający na 
włączaniu jej w system struktur poznawczych stanowiących względnie trwałe cechy 
człowieka i obejmujących zarówno umysłowe elementy osobowości (percepcja, uwaga, 
pamięć), jej struktury dynamiczne (emocje, motywacje), jak i kontekst społeczno-
kulturowy. Opierając się na tych załoŜeniach moŜna wyciągnąć wnioski dotyczące 
wpływu działań komunikacyjnych na całokształt zachowań konsumpcyjnych. Punktem 
wyjścia do jakichkolwiek rozwaŜań dotyczących decyzji rynkowych jest konfrontacja 
posiadanej przez konsumenta wiedzy z dostrzeganą na rynku ofertą asortymentową.  
W wyniku procesów wewnętrznych nabywca w pierwszej kolejności odrzuca marki 
zupełnie nieznane, w drugiej pomija marki niewyraźne (o których posiada jedynie 
niejasne i niekompletne informacje), a wobec marek znanych w toku analizy ich 
subiektywnie postrzeganej wartości kształtuje postawę negatywną (odrzucając je), 
obojętną (pomijając) lub pozytywną (biorąc pod uwagę w procesie kształtowaniu 
intencji i zamiaru zachowania). 

 
 
 

                                                 
7 W. Budzyński: Wizerunek firmy – kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002, s. 122-123. 
8 Przykładowo dane z rynku amerykańskiego wykazują, iŜ najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji rynkowych 

są dla konsumentów sprzedawcy produktu (40% wskazań). W dalszej kolejności wymieniane są: katalogi, broszury i etykiety 
(18%), reklama w massmediach (15%), rodzina i znajomi (13%), raporty organizacji konsumenckich (9%), pracownicy 
serwisu (5%). Szerzej: A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2001, s. 116. 

9 Szerzej: A. Jachnis, J.F. Terelak: Psychologia konsumenta i reklamy. Branta, Bydgoszcz 1998. B. Mullen, C. Johnson: 
The psychology of consumer behavior. Lawrence Erblaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey 1990. 
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Informacyjne warto ści reklamy 
Z punktu widzenia odbiorcy reklama ma więc za zadanie przede wszystkim 

usprawniać proces podejmowania decyzji o zakupie. Jej rola uwidacznia się na kaŜdym 
etapie tego procesu: uświadamiania potrzeby, rozpoznawania alternatywnych sposobów 
zaspokojenia potrzeby, ich wartościowania i oceny, samego zakupu, a takŜe w fazie 
kształtowania satysfakcji po konsumpcji lub uŜytkowaniu produktu. Kluczową rolę 
spełniają w tym układzie informacje niesione przez reklamę. To one są w stanie 
rozbudzić potrzebę uświadamiając odbiorcy brak produktu, pokazują jego moŜliwości, 
akcentują doskonałość w stosunku do oferty konkurencyjnej, sugerują gdzie, kiedy i jak 
dokonać zakupu, wreszcie stanowią punkt odniesienia do weryfikacji korzyści 
dostarczonych przez zakupione towary czy usługi. Ten idealny model walorów 
informacyjnych reklamy wymaga jednak spełnienia jednego, bardzo istotnego warunku 
– dostarczone za pośrednictwem przekazu reklamowego informacje muszą być w pełni 
wiarygodne, nie mogą eksponować produktu w taki sposób, by zaistniała wątpliwość co 
do rzetelności wykorzystanych argumentów. Uczciwość jest jednym z największych 
dylematów towarzyszących rozwojowi reklamy. Kontrowersje z tym związane znajdują 
swój wyraz zarówno w opiniach odbiorców reklamy, jak wszelkich, mniej lub bardziej 
skutecznych, regulacjach rynku reklamowego – przepisach prawnych (np. Ustawa  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), czy teŜ samoregulacjach środowiska 
reklamowego (czego wyrazem jest Kodeks Etyki Reklamy). 

Informacyjne wartości reklamy leŜą u podstaw kształtowania się społecznego 
nastawienia wobec niej. Wraz z rozwojem wolnego rynku w Polsce obserwuje się 
istotne zmiany w tym zakresie. Badania Instytutu Badawczego Pentor Reseach 
International, który od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku monitoruje 
postrzeganie reklamy wśród społeczeństwa polskiego, wyraźnie je pokazują (rys. 1)10. 
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Rys. 1. Stosunek społeczeństwa polskiego do reklamy 
Źródło: badania Pentor Research International. 

                                                 
10 Badania Pentor Research International realizowane corocznie na reprezentatywnych, około 1000 osobowych, próbach 

społeczeństwa polskiego. 
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Z badań tych wynika, Ŝe społeczeństwo polskie jest nastawione do reklamy raczej 
obojętnie – opinię taką deklaruje ponad połowa badanych. Pozytywny stosunek 
charakteryzuje tylko 18% osób, a negatywny – 28%. Symptomatyczne są przy tym 
zmiany, które zaszły w ciągu 16 lat monitorowania. Trzykrotnie – z 53% – zmniejszył 
się odsetek osób nastawionych do reklamy korzystnie. Wysoka dynamika 
charakteryzuje równieŜ liczbę przeciwników reklamy – ich udział w społeczeństwie 
wzrósł równieŜ trzykrotnie (z 9%). Mniejsze zmiany dotyczą badanych traktujących 
reklamę obojętnie – wzrost wyniósł jedynie 16% (z poziomu 38%). Warto przy tym 
zwrócić uwagę na dwa krytyczne momenty w tym okresie. Pierwszy dotyczy samego 
początku badań – roku 1994 – kiedy to po pierwszej fazie zachwytu reklamą w ciągu 
dwóch lat znacząco obniŜył się odsetek nastawionych wobec niej pozytywnie i jeszcze 
bardziej wyraźnie wzrósł udział osób o nastawieniu krytycznym. Drugi miał miejsce  
w roku 1998 – kolejny wyraźny spadek odsetka korzystnie postrzegających reklamę 
skutkujący równie wysokim wzrostem udziału osób o przeciwnym nastawieniu, 
doprowadził do zaistnienia dość wyraźnej przewagi tych drugich – co z niewielkimi 
wahaniami obserwować moŜna do chwili obecnej. Przy stałości relacji negatywnej  
i pozytywnej opinii o reklamie w ostatnich latach uwagę zwraca jedynie powolny 
wzrost odsetka osób deklarujących obojętność wobec reklamy. Wyraźnie widoczny jest 
tu postępujący efekt przyzwyczajania się do zjawiska reklamy i jej akceptacji jako 
nieodłącznego atrybutu współczesnych realiów rynkowych, choć bez jakiegokolwiek 
zaangaŜowania w śledzenie jej przekazów czy (przynajmniej teoretycznie) 
uwzględnienia jej argumentacji w procesach zakupowych. 

Jedną z przyczyn tych zmian jest krytyczne postrzeganie wiarygodności przekazów 
reklamowych. Po początkowej fazie zauroczenia kolorowym światem reklamy, 
pokazującym standardy Ŝycia jeszcze niedostępne dla przeciętnego Polaka, nastąpiło 
brutalne zderzenie z rzeczywistością. Reklamowane produkty okazały się wcale nie tak 
idealne, wspaniałe, czy niezawodne, jak pokazywały to przekazy. To chwilowe 
zachłyśnięcie się konsumpcją doprowadziło po jakimś czasie do refleksji: czy reklama 
rzeczywiście rzetelnie informuje o produktach i czy faktycznie jest uŜytecznym 
narzędziem wspomagającym rynkowe wybory? 

Próbą odpowiedzi na to pytanie są wyniki badań wśród konsumentów w 2002  
i 2009 roku11. Oceniając stwierdzenia odnoszące się do informacyjnych walorów 
reklamy (tabela 1) warto zwrócić uwagę na trzy nurty tych wypowiedzi: pierwszy 
odnosi się do zawartości treści informacyjnej w przekazach reklamowych, drugi 
pokazuje ich uŜyteczność jako źródeł wiedzy rynkowej, trzeci odnosi się do 
krytycznego postrzegania tych informacji w konfrontacji z ofertą rynkową.  

W chwili obecnej większość badanych zdaje sobie sprawę z faktu, iŜ w dzisiejszej 
konkurencji reklama jest najlepszym sposobem informowania o firmie i jej produktach. 
W natłoku produktów, pod którymi uginają się półki sklepowe, ponad przeciętność 
wybijają się tylko te, które są rozpoznawane – ich znajomość w wielu przypadkach 
wynika właśnie z informacji dostarczanych przez reklamę. W opinii respondentów 
zwiększa ona zasób informacji o rynku i produktach (taką odpowiedź zadeklarowało 
60% badanych), dostarczając w szczególności wiedzy na temat ich szczególnych cech 
(55,3%), co jest istotne przede wszystkim w odniesieniu do nowości rynkowych 

                                                 
11 Omawiane wyniki pochodzą z badań prowadzonych przez autora w latach 2002 i 2009 na reprezentatywnych próbach 

społeczeństwa polskiego powyŜej 15 roku Ŝycia. 
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(53,9%). Dodatkowo przekazy reklamowe są równieŜ nośnikami informacji 
uzupełniających, wykraczających poza standard potrzebny do podjęcia decyzji  
o zakupie (50,5%). Porównując te wyniki z badaniami sprzed siedmiu lat zwraca uwagę 
przede wszystkim dość istotny, bo ponad 8%-owy, spadek odsetka osób preferujących 
reklamy o typowo informacyjnym charakterze. W kontekście opisanego wcześniej 
zobojętnienia wobec reklamy, wydaje się to być zrozumiałe. Dla tych osób winna ona 
spełniać przede wszystkim funkcje rozrywkowe, a nie słuŜyć wiedzą rynkową. O nieco 
ponad 6% zwiększyła się natomiast grupa respondentów oczekujących od reklamy 
informowania o nowych produktach. Ta z kolei zmiana wynikać moŜe z ciągłego 
poszerzania i pogłębiania oferty rynkowej, w wyniku czego potencjalny nabywca ma 
coraz większe problemy z identyfikacją wszystkich nowości rynkowych bez pomocy 
dodatkowych źródeł informacji. 

Tabela 1. Ocena informacyjnych walorów reklamy (w % osób zgadzających się z danym stwierdzeniem) 

Stwierdzenie 
Rok 

2002 2009 
Wypowiedzi akcentujące poŜądany zakres informacji reklamowych 

Reklama zwiększa zasób informacji o rynku i produktach 57,6% 60,0% 
Wolę reklamy, które informują mnie o cechach produktu 63,5% 55,3% 
Reklama dostarcza niezbędnych informacji o nowych produktach 47,8% 53,9% 
Dzięki reklamie dowiaduję się czegoś więcej o produkcie  53,3% 50,5% 

Wypowiedzi akcentujące uŜyteczność informacji reklamowych 
Reklamy ułatwiają wybór produktów 43,5% 44,3% 
Dzięki reklamie ludzie dowiadują się, jakie towary warto kupić, a jakie nie 36,9% 43,7% 
Reklama jest rzeczywiście uŜyteczna dla konsumentów 34,4% 38,5% 
Dzięki reklamom mogę wybrać produkty, które mi odpowiadają 35,3% 34,0% 
Reklama rzadko wprowadza w błąd 18,3% 22,2% 
Reklamy przedstawiają prawdziwy i uczciwy obraz produktu 13,9% 18,5% 
Ufam reklamom 14,0% 17,5% 

Wypowiedzi podwaŜające wiarygodność informacji reklamowych 
Reklamy tylko udają, Ŝe informują, a tak naprawdę zachęcają do 
wydawania pieniędzy 

51,1% 69,3% 

Reklamy są w rzeczywistości kłamliwe, nie mówią prawdy, pokazują 
produkty lepszymi niŜ są w rzeczywistości 

43,2% 52,8% 

Reklama jest zawsze przesadzona, niewiarygodna 41,7% 40,7% 
Reklamy wprowadzają zamęt, chaos informacyjny, dezinformują 31,4% 36,7% 
Reklamy powodują takie zagubienie, Ŝe nie wiadomo co kupować, a co nie 32,0% 33,7% 
Źródło: badania własne 2002 i 2009. 

Te pozytywne opinie odnoszące się do struktury poŜądanych treści informacyjnych 
deklarowane przez ponad połowę badanych wskazywać mogą na istotność reklamy  
w procesie zakupu. Jednak juŜ ocena uŜyteczności tych informacji pokazuje znacznie 
większe dysproporcje w zgodności respondentów z kolejnymi stwierdzeniami. 
Wprawdzie około 44% badanych podkreśla, Ŝe przekazy reklamowe ułatwiają wybór 
produktów, pokazując ludziom, jakie towary warto kupować, a jakie nie, ale juŜ jedynie 
38,5% podziela zdanie, Ŝe reklama jest rzeczywiście uŜyteczna dla konsumentów. 
Nieco mniej osób podkreśla, Ŝe dzięki reklamom moŜe wybierać w pełni odpowiadające 
produkty. Na tym tle znacznie gorzej przedstawia się ocena zaufania wobec informacji 
reklamowej. Tylko 22,2% badanych potwierdza, Ŝe reklama rzadko wprowadza w błąd 
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(co oznacza w praktyce, Ŝe wielu z nich widzi moŜliwość świadomego 
wykorzystywania takiego sposobu manipulacji). Jeszcze mniej osób (poniŜej 20%) 
zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe reklama przedstawia prawdziwy i uczciwy obraz 
produktu, a tylko 17,5% ufa jej. Na tle badań z 2002 roku wyniki te przedstawiają się 
nawet nieco lepiej (przykładowo o blisko 7% wzrósł odsetek pozytywnie oceniających 
wpływ reklamy na moŜliwość podjęcia właściwego wyboru produktu), ale juŜ  
w kontekście zapotrzebowania na informacje reklamowe świadczy to raczej  
o niepełnym zaspokojeniu potrzeb w tym zakresie. 

W ten sposób akcentowane są wypowiedzi podwaŜające wiarygodność przekazów 
reklamowych – wprawdzie zawierają one informacje, które są istotne i mogłyby być 
uŜyteczne w zachowaniach rynkowych, ale w wielu przypadkach są one pokazywane  
w sposób tendencyjny, przejaskrawiony i w konsekwencji utrudniający podjęcie 
właściwych decyzji zakupowych. AŜ 69,3% respondentów zwraca uwagę na fakt, Ŝe 
reklamy jedynie mamią walorami informacyjnymi, a w rzeczywistości mają tylko 
zachęcać do wydawania pieniędzy. Ponad połowa stwierdza ponadto, Ŝe słuŜy temu 
manipulowanie treścią reklamową poprzez pokazywanie produktów lepszymi niŜ są  
w rzeczywistości, sugerując wręcz ich kłamliwość (co teoretycznie narusza zasady 
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Co bardzo charakterystyczne, te dwie 
wypowiedzi odnotowały w ciągu siedmiu lat wzrost odsetka osób zgadzających się  
z nimi odpowiednio o 18,2% oraz 9,6%. Wyraźnie więc widać wzrost krytycznych 
opinii dotyczących wartości informacyjnych przekazów reklamowych. W konsekwencji 
dziś 40,7% badanych twierdzi, Ŝe reklama jest zawsze przesadzona i niewiarygodna 
(wskaźnik podobny do uzyskanego w poprzednim badaniu), a co trzeci zwraca uwagę 
na zjawisko chaosu informacyjnego czy teŜ dezinformacji reklamowej (ponad 5%-owy 
wzrost w porównaniu z 2002 rokiem) skutkujący zagubieniem konsumentów, którzy nie 
wiedzą, co kupować, a czego nie (podobnie jak przed siedmiu laty).  

Reklama jako narz ędzie manipulacji 
W ten sposób zagadnienie wartości informacyjnej reklamy zaczyna coraz silniej 

splatać się z problematyką jej wykorzystywania jako narzędzia manipulacji 
zachowaniami nabywców. Skoro bowiem przekonywanie zostało określone jako drugi – 
obok informowania – kluczowy cel działań reklamowych, to oznacza, Ŝe dostarczane 
informacje mają przede wszystkim skłaniać do określonych zachowań zgodnych  
z intencją nadawcy reklamy. 

Z istoty perswazji wynika, Ŝe stanowi ona narzędzie oddziaływania nadawcy na 
odbiorcę polegające na delikatnym, aczkolwiek jednoznacznym informowaniu  
o niezbędności dokonania jakiegoś wyboru jako najbardziej słusznego w danej sytuacji. 
Jest nakłanianiem i przekonywaniem do własnych racji poprzez systematyczne próby 
wpłynięcia na myśli, uczucia i działania innej osoby za pomocą przekazywanych 
instrumentów12. Treści niesione przez komunikaty reklamowe nie są więc niczym 
innym, jak instrumentami perswazji, a poniewaŜ ich wiarygodność budzi dość duŜe 
wątpliwości, stają się często w rękach sprawnych nadawców bezwzględnymi 
narzędziami manipulacji. Stwierdzenia te nie są bezpodstawne, znajdują potwierdzenie 
w wypowiedziach odbiorców reklamy oceniających przekazy reklamowe nie tylko 
przez pryzmat ich wartości informacyjnej, ale teŜ odnosząc się do zawartej w nich 

                                                 
12 P.G. Zimbardo, F.L. Ruch: Psychologia i Ŝycie. PWN, Warszawa 1997, s. 675. 
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perswazji. Wypowiedzi dotyczące perswazyjnego oddziaływania reklamy moŜna 
podzielić na dwie grupy. Pierwsza odnosi się do istoty jego wykorzystania, druga 
odwołuje się do skuteczności takiego działania wobec ogólnie ujmowanych odbiorców  
i samego respondenta (tabela 2).  

Tabela 2. Ocena perswazyjnych walorów reklamy (w % osób zgadzających się z danym stwierdzeniem) 

Stwierdzenie 
Rok 

2002 2009 
Wypowiedzi dotyczące istoty wykorzystania perswazji reklamowej 

Wszystkie reklamy mówią, Ŝe ich produkt jest najlepszy 74,8% 72,3% 
Reklamy często propagują rzeczy mało uŜyteczne 39,9% 46,5% 
Niektóre reklamy są niezrozumiałe, nie wiadomo o co w nich chodzi 33,5% 43,7% 
Wszystkie reklamy są do siebie podobne 41,5% 34,5% 

Wypowiedzi dotyczące skuteczności perswazji reklamowej 
Reklamy zachęcają do zakupu produktów 54,6% 63,6% 
Reklama zawsze wzbudza zainteresowanie produktem 53,0% 61,5% 
Reklama skłania ludzi do zakupu produktów, których oni nie potrzebują 48,4% 60,8% 
Reklamy zniechęcają do zakupu niektórych produktów 37,3% 42,0% 
Często kupuję produkty, których reklama mi się podoba 32,3% 34,6% 
Wolę produkty marek, które są mi znane z reklam 33,6% 30,7% 
Kupuję produkty, o których wiem, Ŝe były reklamowane 23,0% 24,2% 
Zwykle przywiązuję się do reklamowanych marek 30,1% 23,0% 
Właściwie nie ulegamy wpływom reklamy 22,9% 18,5% 
W rzeczywistości ludzie wcale nie ulegają wpływom reklamy 16,9% 13,7% 
Źródło: badania własne 2002 i 2009. 

W kontekście istoty wykorzystania perswazji zwraca uwagę przeświadczenie 
badanych o podobieństwie przekazów reklamowych. Blisko 3/4 z nich zgadza się  
ze stwierdzeniem, Ŝe reklamowane produkty są zawsze najlepsze, a 1/3 wyraŜa 
jednoznacznie przekonanie, iŜ wszystkie reklamy są do siebie podobne. O ile  
w przypadku pierwszej wypowiedzi sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do badań 
prowadzonych w 2002 roku, to w odniesieniu do drugiej widoczny jest wyraźny  
(7%-owy) spadek odsetka wskazań. Wynika z tego, iŜ badani są świadomi zmian 
zachodzących w zakresie kreacji reklamy, doceniają wysiłki reklamodawców 
zmierzające do uatrakcyjnienia przekazów i wyróŜnienia się oryginalnością, ale cały 
czas krytyczne nastawienie wywołuje w nich jednostronna argumentacja reklamy. 
Konsekwencją tego jest 10%-owy wzrost odsetka wskazań (do poziomu 43,7%) 
deklarujących zgodność ze stwierdzeniem, Ŝe reklamy stają się niezrozumiałe i nie 
wiadomo o co w nich chodzi. DąŜenie do nadmiernego zaintrygowania odbiorcy  
nie zawsze przynosi poŜądane efekty, w wielu przypadkach skutkuje bowiem trudnością 
z prawidłową interpretacją idei przekazu. W tej ocenie perswazyjnego oddziaływania 
zaakcentować naleŜy jeszcze jedną, bardzo istotną wypowiedź, odnoszącą się  
do uŜyteczności reklamowanych produktów. Blisko połowa respondentów (o prawie 
7% więcej niŜ w poprzedniej edycji badań) potwierdza, Ŝe reklamy często propagują 
rzeczy mało uŜyteczne. Co więcej, charakterystycznym jest przy tym fakt, Ŝe przekazy 
te są w stanie zareklamować te produkty na tyle skutecznie, Ŝe znajdują one nabywców.  

Te krytyczne w gruncie rzeczy wypowiedzi dotyczące postrzegania perswazyjnej 
roli reklamy nie oznaczają, Ŝe Polacy nie dostrzegają skuteczności oddziaływania tego 
typu przekazów. Wręcz przeciwnie – zauwaŜają oni efekty ich wpływu zarówno  
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z własnego punktu widzenia, jak i w odniesieniu do innych ludzi. Co charakterystyczne, 
respondenci mówiąc o podatności na oddziaływanie reklamy zwracają uwagę przede 
wszystkim na innych, siebie natomiast częściej określają jako uodpornionych. Wydaje 
się, Ŝe jest to przede wszystkich nie do końca zrozumiała, niechęć do przyznania się do 
swoistej „słabości” wobec tak przyziemnego zjawiska, jakim jest reklama. W efekcie 
60,2% badanych twierdzi, Ŝe reklama budzi w innych potrzebę posiadania produktu,  
a 39,2% – mówi tak w odniesieniu do własnej osoby. Patrząc na to z innego punktu 
widzenia, 18,5% twierdzi (mając na myśli siebie), Ŝe w rzeczywistości nie ulegamy 
wpływom reklamy, mówiąc natomiast o innych dostrzega taką odporność jedynie 
13,7% respondentów. Co charakterystyczne, w porównaniu do roku 2002 wskaźniki 
świadczące o odporności na oddziaływanie reklamy nieznacznie się zmniejszyły. 

Generalnie patrząc na skutki reklamowej perswazji respondenci podkreślają, Ŝe 
zachęca ona do zakupu produktów i wzbudza nimi zainteresowanie (obie wypowiedzi 
po ponad 60% wskazań, przy kilkuprocentowym wzroście w stosunku do poprzedniej 
edycji badań). Znamiennym efektem działań reklamowych jest teŜ skłanianie ludzi do 
zakupu niepotrzebnych produktów – obecnie zdanie takie podziela równieŜ ponad 
61,8%, podczas gdy w 2002 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie o ponad 
12% niŜszym. Liczna grupa respondentów przychyla się teŜ do opinii, Ŝe reklamy są  
w stanie zniechęcić do zakupu niektórych produktów (42% wskazań i prawie 5%-owy 
wzrost). Bardzo charakterystyczne są cztery ostatnie wypowiedzi odnoszące się do 
podatności na reklamę samego respondenta, identyfikujące jego osobiste zachowania 
wywołane przekazami, a nie uogólniane na całą zbiorowość. Pokazują one rzeczywisty 
mechanizm wpływu reklamy na indywidualnego odbiorcę. 34,6% osób potwierdza,  
Ŝe często kupuje produkty, których reklama im się podoba, 30,7% preferuje marki 
znane z reklam, 24,2% nabywa wyroby znane z reklam, a 23% przywiązuje się do 
reklamowanych marek. Zwraca tu uwagę niewielki spadek w ciągu siedmiu lat odsetka 
respondentów deklarujących lojalność, czy teŜ budujących swe preferencje pod 
wpływem znajomości reklam. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na fakt, iŜ badani  
ci w wypowiedziach nie odnosili się w jakikolwiek sposób do zawartości przekazów, 
akcentując przede wszystkim typowo emocjonalny związek z nimi i reklamowanymi  
w ten sposób produktami i markami.  

Podsumowanie 
Przedstawione rozwaŜania oparte na wynikach badań prowadzonych wśród 

odbiorców reklamy nie dają podstaw do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na 
postawione w tytule pytanie. ZłoŜoność uwarunkowań determinujących postrzeganie 
reklamy, złoŜoność zachowań konsumentów, na które wpływa wiele róŜnorodnych 
czynników, a takŜe subiektywizm ich wypowiedzi skłaniają do refleksji, Ŝe granica 
pomiędzy rzeczową i uŜyteczną informacją reklamową a bezwzględną manipulacją jest 
płynna i bardzo subtelna. Wzrost świadomości konsumenckiej wywołany przede 
wszystkim własnymi doświadczeniami (bo edukacja konsumencka w tym zakresie jest 
niestety niewielka) skutkuje z jednej strony spadkiem zaufania do reklamy, a z drugiej 
rosnącą obojętnością na jej argumenty, zarówno racjonalne i rzeczowe, jak i typowo 
emocjonalne. Dla przedsiębiorstw wykorzystujących reklamę jako narzędzie 
komunikacji marketingowej stanowi to ogromne wyzwanie: jak trafić do nabywców 
coraz mniej wraŜliwych na bodźce płynące z przekazów reklamowych.  
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ADVERTISING – A RELIABLE SOURCE OF INFORMATION  
OR A MANIPULATION TOOL? 

Summary  

The usage of advertising as a marketing communication tool arouses many controversies. 
Several years ago, it was perceived as an outpost of a new market deal, a source of knowledge not 
only on new products but also on a new lifestyle. Today, after a dozen or so years of bombing 
with messages in all mass media, there can be observed a crisis of confidence in advertising.  
It is reproached with impudence, aggressiveness, selling illusions. More and more often, there 
appears in the customers’ consciousness a dilemma: is advertising really a reliable source  
of information or merely a ruthless tool for manipulation inducing to an unnecessary slimming  
of wallets. The paper is an attempt to answer the question, based on results of surveys being 
conducted among advertisement recipients.  
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UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI 

NABYWCZYCH PRZEZ OSOBY Z SEGMENTU 

„MŁODYCH DOROSŁYCH” 

Streszczenie 
Autorka w artykule podjęła próbę oceny czynników wpływających na decyzje nabywcze 

osób z segmentu „młodych dorosłych” (18-29 lat). Wykorzystano wyniki badania ankietowego,  
w którym sprawdzono jak niska cena, wysoka jakość produktu, marka producenta oraz otwartość 
na nowości rynkowe wpływają na decyzje nabywcze młodych klientów. 

Wstęp 
Artykuł bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzonych przez autorkę na 

przełomie stycznia-kwietnia 2009 roku na próbie 886 osób. Przeprowadzone badanie 
miało charakter ilościowy. Ze względu na duŜą liczebność wymaganej próby 
wykorzystano narzędzie pomiarowe umoŜliwiające standaryzację, czyli kwestionariusz 
ankiety w formie papierowej oraz ankietę internetową. Autorka zdecydowała się na 
przeprowadzenie badań częściowych (niepełnych) o charakterze niewyczerpującym 
czyli wyborze niektórych elementów populacji generalnej poprzez wytypowanie próby 
(n=886). Zastosowano dobór kwotowy, skład próby został określony proporcjonalnie do 
udziału poszczególnych warstw w badanej populacji w Polsce (pod względem wieku 
oraz płci). Podstawowym celem badania była próba odkrycia i wyjaśnienia pewnych 
prawidłowości w zachowaniu wybranego segmentu rynku („młodych dorosłych”).  

Upowszechnienie się nowoczesnego marketingu wiąŜe się nieodzownie  
z postępującą segmentacją rynku. Niewiele firm zadowala się charakterystyką 
zachowań przeciętnych nabywców, ze względu na konieczność rozpoznania złoŜoności 
przyczyn określonego postępowania i odkrycia cech róŜnicujących ich zachowania. 
Celem jest jak stwierdza A. Olejniczuk-Merta: „ustalenie zespołów cech wyraŜających 
się w dość jednolitym zachowaniu danej grupy konsumentów na rynku, a więc 
sporządzenie typologii grup nabywców i konsumentów”2. Dzięki temu efektywność 
marketingu moŜe zostać zwiększona poprzez dostosowanie marketingu-mix do potrzeb 
i wymagań obsługiwanych grup nabywców (segmentów rynku). 

Wyodr ębnienie segmentu młodych dorosłych 
Segment „młodych dorosłych” tworzą osoby w wieku 18-29 lat. Jest to grupa  

w ramach której moŜna wyróŜnić dwa przedziały wiekowe – osoby młodsze 18-24 lat  

                                                 
1 Izabela Ostrowska – mgr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania  

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 A. Olejniczuk-Merta: Rynek młodych konsumentów w Polsce. Difin, Warszawa 2001, s. 12-13. 
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i osoby starsze w wieku 25-29 lat. Wiele firm interesuje się tym segmentem rynku, 
poniewaŜ stanowi on około 20% polskiego rynku3. Oznacza to konieczność poznawania 
potrzeb tej licznej zbiorowości i dostosowywania do niej podaŜy produktów, a takŜe 
sposobu obsługi rynkowej (komunikacja marketingowa, sposoby dystrybucji). Osoby  
z tego segmentu dysponują własnymi funduszami, pochodzącymi z pracy zawodowej 
oraz od rodziców, którzy wspomagają finansowo swoje dzieci podczas studiów, jak 
równieŜ są w trakcie usamodzielniania się. Osoby młode są postrzegane jako otwarte na 
nowości rynkowe, a więc są skłonne kupować nowinki rynkowe, tym samym pozwalają 
firmom stosować strategię cenową nazywaną skimmingiem (zbieraniem śmietanki).  

Z punktu widzenia budowania lojalności w stosunku do marki to właśnie ten 
segment rynku wydaje się optymalnym do podejmowania początków długotrwałych 
relacji. W literaturze wyróŜnia się trzy etapy rozwojowe młodych konsumentów4: 

a) nastolatki – okres bandy, czyli trzymania się rówieśników i naśladowanie 
przywódców grupowych; osłabienie poczucia przynaleŜności do grupy 
następuje w momencie nawiązania bliŜszych więzi z osobą płci odmiennej, 

b) początki usamodzielniania się – pierwsze próby zarabiania, wejście w kręgi 
oddziaływania środowiska pracy, 

c) usamodzielnienie prawne często związane z zawarciem związku małŜeńskiego  
i oddzielne zamieszkanie (własne gospodarstwo domowe). 

Osoby młodsze (do 18 roku Ŝycia), czyli w okresie edukacji gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej (licea, technika, szkoły zawodowe) są na etapie „bandy”.  
Dla większości młodzieŜy bardzo liczy się akceptacja w grupie, a więc swoje decyzje 
nabywcze uzaleŜniają od tego, jak postępuje lider grupy i większość ich znajomych.  
To, co kupują musi być „cool”, a więc modne i akceptowane przez grupę. Budowanie 
lojalności młodzieŜy jest trudne, poniewaŜ konieczne jest zbudowanie wizerunku marki 
młodzieŜowej (np. Cropp Town, Troll, Heya). Charakterystyczne jest to, Ŝe z takich 
marek z czasem niejako się „wyrasta”, a więc trudno mówić o strategicznym podejściu 
do lojalności. Te marki skazane są na podąŜanie za młodzieŜą, a więc zachęcanie do 
zakupów kolejnych roczników nastolatków. Tymczasem młodzi, którzy z nich wyrośli, 
takŜe poszukują marek, które podkreślą ich nową toŜsamość.  

Około 55% młodzieŜy po zakończeniu edukacji ponadgimnazjalnej wybiera dalszą 
naukę, a więc podejmuje studia na wyŜszych uczelniach lub szkołach policealnych5.  
W tym wieku nie szuka się juŜ tak silnie akceptacji grupy, a raczej tworzy się własną, 
indywidualną toŜsamość, szuka się swojego stylu. Wejście w świat dorosłych zmusza 
do poszukiwania marek „dla dorosłych”, co ma znaczenie zwłaszcza przy wyborze 
ubrań, obuwia, kosmetyków, ale takŜe galanterii, dodatków (torebek, plecaków) czy 
nawet sprzętu RTV (komórki, laptopy). W mniejszym stopniu dotyczy to Ŝywności, 
poniewaŜ widać tu większą uniwersalność marek (np. chipsów, napojów gazowanych, 
słodyczy) i tak szybko się z nich nie wyrasta. W tym przypadku zmiana zachowań 
nabywczych następuje wraz ze wzrostem świadomości, Ŝe z niektórych produktów 
lepiej w ogóle zrezygnować, gdyŜ ich konsumpcja ma negatywny wpływ na wygląd 
(istotne zwłaszcza dla młodych kobiet). 

 

                                                 
3 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. GUS, Warszawa 2008, s. 115-116. 
4 A. Olejniczuk-Merta: op.cit. s. 27. 
5 55,8% osób w wieku 19-24% uczy się, zaś 9% osób w wieku 25-29 lat. Za Mały Rocznik.... op. cit., s. 234. 
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Niska cena jako kryterium wyboru marki 
Przeprowadzone przez autorkę badania (rys. 1) pokazują, Ŝe 36% osób w wieku  

18-24 lata nie pracuje zawodowo, zaś prawie 46% podejmuje pracę dorywczo  
(w ramach umowy zlecenia czy o dzieło). Jedynie 18% z nich pracuje stale – prowadzi 
własną firmę (2%) lub zatrudniona jest w ramach umowy o pracę (16%).  

36,1%

12,2%

16,1%

57,5%

2,0%

8,7%

45,8%

21,6%

młodsi 18-24

starsi 25-29

nie pracuję etat własna firma dorywczo

 
Rys. 1. Aktywność zawodowa segmentu młodych dorosłych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 

MoŜna by przypuszczać, Ŝe osoby młode nie dysponują wobec tego duŜymi 
funduszami, zwłaszcza jeśli w okresie nauki nie pracują zawodowo. Dlatego w swoich 
decyzjach nabywczych powinni kierować się głównie ceną – rys. 2.  
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niska cena jako kryterium wyboru kosmetyków niska cena jako kryterium wyboru Ŝywności

 
Rys. 2. Niska cena jako kryterium wyboru marki przez młodych dorosłych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 
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JednakŜe aŜ ¼ badanych osób w wieku 18-24 lat stwierdza, Ŝe niska cena nie jest 
głównym kryterium wyboru podczas podejmowania decyzji o wyborze marki. Trochę 
więcej młodszych osób kieruje się niską ceną podczas wyboru marki w przypadku 
Ŝywności (29%), ale juŜ przy wyborze kosmetyków to tylko 16% i sprzętu RTV-AGD 
14%.  

Dlatego moŜna wywnioskować, Ŝe młodsze osoby pomimo tego, Ŝe nie pracują 
osobiście, nadal dostają fundusze od rodziców, dzięki czemu mają większą siłę 
nabywczą niŜ by to wynikało z ich dochodów z pracy. W Polsce przyjęło się, Ŝe osoby 
studiujące są w duŜej mierze utrzymywane nadal przez rodziców i to zarówno, gdy 
mieszkają z nimi czy wyjeŜdŜają do innego miasta. W Stanach Zjednoczonych od osób 
będących na studiach oczekuje się, Ŝe podejmą pracę i będą niezaleŜne finansowo  
od rodziców. W Polsce rodzice mają nadzieję, Ŝe jeśli młody człowiek w pełni poświęci 
czas studiom, to więcej na nich skorzysta niŜ gdyby musiał godzić naukę z pracą 
zawodową. Społeczne przyzwolenie i akceptacja powodują, Ŝe jedynie część polskich 
studentów zdobywa doświadczenie zawodowe podczas nauki, co niestety powoduje, Ŝe 
wchodzą oni później na rynek pracy. Jednocześnie z punktu widzenia samodzielności 
jest to dla młodych ludzi sytuacja niekorzystna, gdyŜ nie uczą się rozsądnie 
gospodarować środkami finansowymi.  

Wiele informacji dostarcza analiza samooceny materialnej badanych (rys. 3). AŜ 
72% osób w wieku 18-24 lata ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą (55% 
badanych wystarcza na wszystko, czego potrzebują) lub bardzo dobrą (17% badanych 
posiada oszczędności), a jedynie 26% jak średnią (wystarcza im tylko na podstawowe 
wydatki) i 2% jako złą. To właśnie dzięki wsparciu rodziców młode osoby mogą 
kierować się w swoich decyzjach nabywczych innymi kryteriami wyboru, aniŜeli niska 
ceną.  
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Rys. 3. Samoocena sytuacji materialnej osób z segmentu młodych dorosłych (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 
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Z przestawionych wyników moŜna by wnioskować, Ŝe około 28% młodych ludzi 
powinno kierować się niską ceną przy wyborze konkretnej marki, ale tak czynią jedynie 
w przypadku Ŝywności. Wynika z tego, Ŝe młodzi nabywcy zdają juŜ sobie sprawę, Ŝe 
za niektóre produkty lepiej zapłacić więcej i mieć gwarancję Ŝe produkt spełni ich 
oczekiwania. 

Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku osób w wieku 24-29 lat, które juŜ duŜej 
mierze stają się samodzielne finansowo (78% pracuje na etacie, prawie 8% ma własne 
firmy), zaś jedynie 12% nadal nie pracuje. Ich samoocena sytuacji materialnej 
wskazuje, Ŝe po podjęciu pracy ich standard Ŝycia się poprawia – 23% ma sytuację 
bardzo dobrą (posiada oszczędności), a 48% dobrą (wystarcza im na wszystko czego 
potrzebują). Podobnie jak w młodszej grupie wiekowej jest grupa osób, którym się 
gorzej powodzi: 28% ocenia, Ŝe wystarcza im jedynie na podstawowe wydatki, a 2% 
ma złą sytuację materialną. W tej grupie wiekowej juŜ ponad 50% badanych deklaruje, 
Ŝe nie kieruje się niską ceną przy wyborze produktów (jest to 2x więcej osób). Podobnie 
jak w młodszej grupie wiekowej, najwięcej osób oszczędza przy wyborze Ŝywności 
(27%). Pozostałe wielkości są zbliŜone w obu grupach wiekowych. Warto sprawdzić, 
czy wobec tego osoby z badanego segmentu kupują produkty droŜsze, jeśli postrzegają, 
Ŝe równocześnie ich jakość jest wyŜsza. 

Wysoka jako ść produktu 
W większości kategorii produktowych klienci mają do wyboru szeroką gamę marek 

– produkty bardzo tanie oraz róŜne warianty produktów droŜszych. Najczęściej 
produkty najtańsze mają takŜe niŜszą jakość i są opatrzone mniej renomowanymi 
markami – często nieznanymi klientom. W badaniu autorka zadała respondentom 
pytanie, czy są skłonni zapłacić wyŜszą cenę w zamian za wyŜszą jakość produktu. 
Rozkład odpowiedzi prezentuje rys. 4.  
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Rys. 4. Skłonność do kupowania produktów droŜszych, ale lepszej jakości (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 
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Zwłaszcza w przypadku produktów trwałych, zakup najtańszych marek przekłada 
się na zwiększone ryzyko dla klienta (straty pieniędzy, czasu, niespełnienia oczekiwań 
czy szybkiego zepsucia się sprzętu). W Polsce jest nadal wiele osób, które z powodów 
ekonomicznych wybierają najtańsze marki. Analiza odpowiedzi badanych z segmentu 
„młodych dorosłych”, potwierdza wcześniejsze rozwaŜania na temat poziomu 
materialnego osób z tej grupy. Jedynie 1-2% badanych twierdzi, Ŝe nie moŜe zapłacić 
wyŜszej ceny w zamian za wyŜszą jakość produktu. Zdecydowana większość badanych 
ma moŜliwość wybierania marek droŜszych i wyŜszej jakości. Analizując róŜnice 
pomiędzy osobami młodszymi i starszymi moŜna zauwaŜyć, Ŝe respondenci młodsi  
(18-24 lata) są trochę bardziej skłonni do wybierania produktów droŜszych, co wynika 
być moŜe z tego, Ŝe są mniej wraŜliwe na cenę, gdyŜ część zakupów finansują ich 
rodzice. Osoby starsze (24-29 lat), pomimo Ŝe oceniają swoją sytuację materialną jako 
dobrą, są trochę mniej skłonne do deklaracji zakupu produktów droŜszych. Wynika to 
prawdopodobnie z tego, Ŝe w większym stopniu są to osoby samodzielne i posiadające 
własne gospodarstwo domowe, a więc zmuszone do bardziej racjonalnego 
gospodarowania pieniędzmi. JednakŜe obserwując cały segment „młodych dorosłych” 
to w przypadku Ŝywności 67% osób jest skłonnych kupować produkty droŜsze i lepszej 
jakości, w przypadku kosmetyków jest to 72%, zaś sprzętu RTV-AGD to aŜ 80% 
badanych. RóŜnice te wynikają z postrzegania poziomów ryzyka popełnienia błędu przy 
zakupie poszczególnych grup produktów, niewątpliwie jest ono najwyŜsze w przypadku 
produktów trwałych, a najniŜsze w przypadku Ŝywności. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe 
wysoka jakość nabywanych produktów jest dla segmentu „młodych dorosłych” bardzo 
waŜnym czynnikiem wpływającym na ich decyzje nabywcze. Warto przeanalizować 
wobec tego jak oceniają młode osoby produkty markowe w kontekście gwarancji 
wysokiej jakości. 

Znane marki jako gwarancja wysokiej jako ści 
JeŜeli „młodzi dorośli” nie kierują się niską ceną jako kryterium wyboru produktu 

to moŜna przypuszczać, Ŝe wybierają produkty opatrzone znanymi markami. Takie 
produkty są zazwyczaj droŜsze, aniŜeli pozostałe produkty z danej kategorii. Wynika to 
przede wszystkim z tego, Ŝe znane marki, być uzyskać taki status, są zazwyczaj 
reklamowane w mediach masowych. Reklama w telewizji, radiu czy prasie wymaga 
duŜych nakładów finansowych, które są wkalkulowywane w cenę, jaką płacą klienci 
finalni. Cena produktów markowych jest od kilku do nawet kilkuset procent wyŜsza niŜ 
produktu nieznanego producenta (np. cena dŜinsów firmy Levi’s a cena dŜinsów 
sprzedawanych w supermarkecie). Czy oznacza to jednak, Ŝe produkt markowy zawsze 
jest wyŜszej jakości niŜ jego tańszy odpowiednik? 

W badaniu autorka poprosiła, aby respondenci ustosunkowali się do opinii 
„uwaŜam, Ŝe produkty opatrzone znaną marką są gwarancją wysokiej jakości”  
w stosunku do róŜnych grup produktów (Ŝywności, kosmetyków, sprzętu RTV-AGD). 
Wyniki ilustruje rysunek 5. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa jest następujący – w 
miarę upływu lat „młodzi dorośli” mają mniejsze zaufanie do marek. Ponad dwukrotnie 
więcej osób w wieku 24-29 lat (38% w porównaniu do 17% młodszych respondentów) 
uwaŜa, Ŝe znana marka produktu nie jest gwarancją jakości. W przypadku wszystkich 
badanych grup produktów młodsi respondenci (18-24 lata) przypisują produktom 
markowym wyŜszą jakość. Najmniejsza róŜnica w odpowiedziach młodszych  
i starszych klientów dotyczy sprzętu RTV-AGD (tylko 4%), gdzie w obydwu grupach 
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około 40% badanych utoŜsamia produkty markowe z wyŜszą jakością. W przypadku 
produktów spoŜywczych prawie 30% młodych klientów (18-24%) uwaŜa produkty 
markowe za wysokiej jakości, podczas gdy tak samo sądzi juŜ tylko 19% trochę 
starszych klientów (24-29 lat). W przypadku kosmetyków jest to odpowiednio 32% 
starszych i 39% młodszych klientów.  
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Rys. 5. Znana marka jako gwarancja wysokiej jakości (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 

Oznacza to, Ŝe wraz ze zdobywaniem doświadczenia Ŝyciowego młodzi ludzie 
zaczynają bardziej sceptycznie podchodzić do znanych, a więc reklamowanych marek 
produktów. Wynikać to moŜe z ich negatywnych przeŜyć związanych z zakupami tych 
produktów lub teŜ wręcz przeciwnie, z zakupami produktów nieznanych marek, które 
okazały się porównywalnej jakości jak produkty reklamowane. Z powyŜszych 
informacji moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe młodsi konsumenci (18-24 lata) będą się  
w większym stopniu kierować znaną marką w swoich decyzjach nabywczych, aniŜeli 
osoby z grupy wiekowej (24-29 lat). Jedynie przy zakupie sprzętu RTV-AGD, którego 
produkcja wymaga większych nakładów pracy i zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań, ponad 40% osób z segmentu młodych dorosłych będzie kierowało się znaną 
marką, jako gwarancją wysokiej jakości. 

Własne do świadczenia z mark ą 
Warto przeanalizować problem powtarzalności zakupu tych samych marek przez 

segment „młodych dorosłych”. Korzystanie z własnego doświadczenia, a więc zakup 
marek, z których jest się zadowolonym to konsekwencja procesu uczenia się. 
Postępowanie lojalne w stosunku do marki jest dla klienta wygodne, gdyŜ po pierwsze 
nie musi on za kaŜdym razem rozwaŜać wszystkich alternatyw (skrócenie czasu 
podejmowania decyzji), a dodatkowo ma orientację, czego moŜe się spodziewać 
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(minimalizacja ryzyka popełnienia błędu). Wraz ze wzrostem wiedzy o rynku klientom 
jest łatwiej podejmować decyzje nabywcze, gdyŜ mają lepszą orientację w ofercie 
sprzedaŜowej. Autorka poprosiła młodych respondentów o ustosunkowanie się  
do opinii: „w przypadku większości produktów kupuję zwykle te same marki”  
w odniesieniu do Ŝywności, kosmetyków i sprzętu RTV-AGD – rys. 6. 
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Rys. 6. W większości przypadków kupuję zwykle te same marki (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 

Wyniki nie wydają się zaskakujące, gdyŜ młodsi nabywcy wydają się być mniej 
lojalnymi nabywcami aniŜeli starsi (młodsi są bardziej otwarci na nowości, mają takŜe 
więcej czasu na porównywanie i poszukiwanie alternatyw). Jak się okazuje to własne 
doświadczenie z marką wywiera duŜy wpływ na podejmowane decyzje nabywcze przez 
segment „młodych dorosłych”. Największą powtarzalność sprawdzonych marek 
deklarują klienci w przypadku zakupu kosmetyków (ponad 54% wskazań), co moŜna 
wyjaśnić duŜym odczuwanym ryzykiem przez klientów. Ryzyko to moŜe wiązać się  
z wystąpieniem uczulenia na nowy produkt bądź pogorszenia wyglądu osoby stosującej 
dany specyfik. Przy zakupie kosmetyków klienci mają często problem z dokonaniem 
wyboru, jest bardzo wiele dostępnych marek i dodatkowo w ramach określonej marki 
jest wiele serii przeznaczonych dla klientów o róŜnych potrzebach. Lojalność do 
sprawdzonej marki pozwala zdecydowanie uprościć proces podejmowania decyzji  
w sklepie. 

Większa lojalność starszych klientów (25-29 lat) wiąŜe się prawdopodobnie  
z mniejszą ilością czasu na zakupy, co związane jest z podjęciem pracy zawodowej, jak 
równieŜ posiadaniem rodziny (23% osób z tej grupy ma juŜ własne potomstwo, podczas 
gdy tylko 1,2% osób z grupy 18-24 lata).  

W przypadku zakupu Ŝywności moŜe zastanawiać wysoka powtarzalność zakupu 
tych samych marek przez segment „młodych dorosłych” (około 50% badanych). Wszak 
to właśnie zakup Ŝywności moŜe pozwolić klientom na duŜe urozmaicenie konsumpcji 
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niewielkim kosztem i przy niewielkim ryzyku. Tak duŜą lojalność w stosunku do marek 
moŜna tłumaczyć kilkoma przyczynami: 

– brakiem czasu na zakupy, 
– duŜą róŜnorodnością produktów w ramach jednej marki (np. firmy Knorr, 

Winiary − cała gama róŜnorodnych zup i sosów, firma Pudliszki – szeroki 
wybór sosów, Jogobella – jogurty, Mlekovita – nabiał), co umoŜliwia klientom 
realizację potrzeby urozmaicenia konsumpcji w ramach jednej marki 
(sprawdzonej czy lubianej), a jednocześnie minimalizuje ryzyko obniŜenia 
jakości, które moŜe się zdarzyć przy zmianie marki, 

– z dokonywaniem przez klientów zakupów w tych samych punktach 
handlowych z płytkim asortymentem (np. sklepy Netto, Biedronka, Lidl, małe 
sklepiki osiedlowe). 

Z drugiej strony w przypadku sprzętu RTV-AGD zastanawia niski poziom 
powtarzalności zakupów marek − około 35%. Zakup sprzętu RTV-AGD wiąŜe się 
bowiem z wysokim kosztem zakupu i w związku z tym klienci powinni postrzegać 
ryzyko popełnienia błędu jako wysokie. Przyczyną zmienności zachowań nabywczych 
moŜe być szeroki wybór róŜnych marek, które klienci postrzegają jako równie dobre 
(np. telewizor Sony, LG, Panasonic, Samsung, Toshiba). Wówczas na decyzję moŜe 
mieć wpływ zaawansowanie technologiczne poszczególnych modeli czy silna promocja 
danej marki, a nie własne doświadczenie z marką. NaleŜy pamiętać, Ŝe sprzęt RTV-
AGD wymieniany jest przez klientów stosunkowo rzadko – zazwyczaj słuŜy kilka lat, 
więc jeŜeli konieczna jest jego wcześniejsza wymiana oznacza to, Ŝe dana marka się nie 
sprawdziła. Dodatkowo segment „młodych dorosłych” to osoby, które dopiero są na 
etapie usamodzielniania się, a więc sprzęty do swoich własnych gospodarstw 
domowych kupują po raz pierwszy. Stąd teŜ trudno mówić o wielu doświadczeniach  
z marką. Stąd teŜ często młodzi klienci poszukują nieformalnych źródeł informacji 
(znajomi, rodzice), aby dowiedzieć się jaką markę wybrać. 

Część klientów deklaruje duŜą zmienność swoich zachowań nabywczych, czyli 
kupowanie róŜnych marek, jednakŜe jest to mniejszość (12% wśród osób w wieku  
18-24 i 17% wśród osób w wieku 24-29 lat). Generalnie segment „młodych dorosłych” 
moŜna uznać za osoby stałe w swoich decyzjach nabywczych i zgodnie  
z początkowymi przewidywaniami za atrakcyjny z punktu widzenia budowania 
lojalności w stosunku do marki. 

Zakup nowo ści rynkowych 
Osoby młode są często postrzegane jako docelowy segment rynku przez wiele firm, 

jeŜeli rozwaŜa zakup nowości rynkowych. Badania autorki w pewnym zakresie tezę 
potwierdzają (rys. 7). Z badań moŜna wywnioskować, Ŝe osoby młodsze (18-24 lata) są 
zdecydowanie bardziej otwarte na zakup nowości rynkowych. Ponad dwukrotnie więcej 
osób starszych zaś deklaruje niechęć do testowania nowości rynkowych. 

JeŜeli przeanalizuje się grupy produktów, to zbliŜony poziom otwartości na 
nowości wykazują obydwie grupy badanych jedynie w przypadku zakupu Ŝywności 
(około 40%). Wynikać to moŜe z tego, Ŝe w przypadku Ŝywności większość 
konsumentów lubi urozmaicenia, a dodatkowo producenci w ramach znanych marek teŜ 
starają się wprowadzać nowe produkty. JednakŜe przy wyborze kosmetyków i sprzętu 
RTV-AGD moŜna zauwaŜyć, Ŝe wraz z wiekiem maleje skłonność do podąŜania za 
nowościami. 
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Rys. 7. Chętnie testuję nowe produkty (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=886. 

 

Warto równieŜ zauwaŜyć róŜnice pomiędzy płcią. Kobiety są zdecydowanie 
bardziej skłonne do próbowania nowych produktów Ŝywnościowych (47% badanych,  
a 32% męŜczyźni) oraz kosmetyków (44% wskazań, zaś 24% męŜczyźni). Za to  
w przypadku sprzętu RTV-AGD moŜna zauwaŜyć, Ŝe to męŜczyźni o wiele chętniej 
kupują wszelkie nowinki (28%, podczas gdy 15% kobiet). Wprowadzanie nowości do 
oferty jest konieczne, by zaspokoić potrzebę róŜnorodności nabywców. Jak pokazują 
wyniki, segment „młodych dorosłych” nie jest szczególnie zmienny w swoich 
decyzjach nabywczych, osoby z tego przedziału wiekowego są otwarte na nowości 
rynkowe, ale w umiarkowanym zakresie. W przypadku tej cechy większe róŜnice  
w zachowaniach moŜna zaobserwować w zakresie płci, poniewaŜ kobiety są 
zdecydowanie bardziej skłonne do podejmowania decyzji o zakupie nowych 
produktów.  

Podsumowanie 
Wyodrębnienie segmentu „młodych dorosłych” spowodowane jest przede 

wszystkim rosnącą aktywnością rynkową tej grupy oraz wzrostem wydatkowanych 
przez nich pieniędzy. Dla wielu firm jest to grupa wzbudzająca szczególne 
zainteresowanie, ze względu na kształtowanie się w tym wieku zwyczajów i gustów 
konsumpcyjnych. Jak pokazują wyniki badań autorki segment ten ma dobrą sytuację 
materialną i w swoich decyzjach nabywczych kieruje się przede wszystkim: 

– wysoką jakością produktu, 
– własnymi doświadczeniami z marką, 
– marką producenta. 
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Osoby z tego segmentu otwarte są na zakup nowości rynkowych, jednakŜe wraz  
z wiekiem ta otwartość maleje. Jak moŜna wywnioskować z badań czynnikiem, który 
ma najmniejszy wpływ na podejmowane decyzje nabywcze przez „młodych dorosłych” 
jest niska cena produktu. Podsumowując rozwaŜania moŜna stwierdzić, Ŝe segment 
„młodych dorosłych” jest atrakcyjną grupą docelową dla firm, jednakŜe jego obsługa 
wymaga połoŜenia nacisku na politykę jakości w firmie oraz dbałości o satysfakcję 
nabywców.  

CONDITIONS OF PURCHASE DECISIONS MAKING  

BY „YOUNG ADULTS” SEGMENT 

Summary 

The paper is an attempt to estimate factors influencing purchasing decisions of customers 
from „young adults” segment (age 18-29 years). The results of the survey research are used.  
The survey concerned the problem of how a low price, high quality, a brand of a producer and 
acceptance of new products on the market influence the young customers' decisions. 
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POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC WYBRANYCH 

ŚRODKÓW AKTYWIZACJI SPRZEDAśY 

Streszczenie 
W artykule podjęto próbę oceny postaw konsumentów wobec wybranych środków promocji 

sprzedaŜy. W tym celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród 210 klientów 
centrów handlowych Poznania. Badania wykazały, iŜ do najpopularniejszych form promocji 
naleŜą te, które oparte są na natychmiastowych, zauwaŜalnych korzyściach finansowych. 
Posiadanie karty stałego klienta czy uczestnictwo w degustacjach zajęły dalsze miejsca. Wielu 
klientów nie zna korzyści wynikających z posiadania kart stałego klienta, a jeŜeli ją deklarują,  
to są one zwykle przeszacowane. W przypadku degustacji zauwaŜono ponadto, iŜ istnieje związek 
pomiędzy czasem spędzanym na zakupach a postawą wobec tego środka promocji. Oczekiwana 
przez klientów obniŜka cen jest róŜna w zaleŜności od branŜy.  

Wprowadzenie 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały w Polsce nowoczesne centra handlowe, 

które przyciągnęły tysiące klientów atrakcyjną ofertą handlowo-usługową. Kupujący 
mają coraz większą moŜliwość wyboru, do którego centrum udać się na zakupy, 
poniewaŜ ich dostępność czasowa i przestrzenna uległa zwiększeniu. Nakład czasu  
i dystans, jaki naleŜy pokonać są w przypadku wielu centrów handlowych identyczne, 
w związku z tym o wyborze decydują czynniki wizerunkotwórcze, takie jak atmosfera, 
oferta, udogodnienia, ceny, atrakcje, obsługa, wygląd obiektu itd. KaŜdy z tych 
elementów moŜe stanowić czynnik wyróŜniający placówkę i budujący jej przewagę 
konkurencyjną. W niniejszym artykule skupiono się na środkach bezpośredniej 
aktywizacji sprzedaŜy, która − choć traktowana jako środek słuŜący realizowaniu celów 
krótkookresowych − moŜe w długim okresie przyczyniać się do osiągania celów 
długofalowych, jak np. tworzenia wizerunku placówki handlowej o szczególnie 
atrakcyjnej ofercie. Centra handlowe mogą korzystać z tego środka w celu zbudowania 
wizerunku ośrodka dostarczającego klientom wysokiej wartości dodatkowej. Ponadto 
świadomość organizowania w obrębie centrum wielu atrakcyjnych promocji przyczynia 
się do przyciągnięcia większej liczby klientów i w rezultacie do zwiększenia ruchu 
nabywców. 

Celem artykułu jest diagnoza i ocena postaw konsumentów wobec wybranych 
środków promocji sprzedaŜy, adresowanej do konsumentów. Podstawą analiz 
przeprowadzonych na potrzeby studium były badania ankietowe, przeprowadzone na 
próbie 210 klientów poznańskich centrów handlowych w kwietniu i maju 2009 roku.  

                                                 
1 Magdalena Stefańska − dr, Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Poznaniu. 
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Promocja sprzedaŜy (tzw. promocja dodatkowa lub uzupełniająca) stanowi zbiór 
technik i środków zwiększających atrakcyjność oferty handlowej. Jest ona nieodzowna 
w sytuacji, gdy celem jest intensyfikowanie sprzedaŜy własnej marki, budowanie 
lojalności konsumentów wobec niej, pozbycie się zapasów lub zwiększenie ruchu 
klientów w sklepie. Jak podaje Ph. Kotler, promocja sprzedaŜy polega na tworzeniu 
róŜnych zestawów narzędzi dostarczających zachęty, głównie krótkoterminowych, 
zaprojektowanych do stymulowania szybszego lub większego zakupu określonego 
produktu lub usługi przez konsumentów czy handlowców2. Działania w ramach 
promocji sprzedaŜy są ściśle powiązane z innymi obszarami aktywności 
przedsiębiorstwa – ze strategią dystrybucji, produktu, cenową, a takŜe ze strategią 
komunikowania się z rynkiem.3 Dzięki ich zintegrowaniu do otoczenia przedsiębiorstwa 
wysyłane są zharmonizowane informacje tworzące spójny, jednolity wizerunek.  
W strategii dystrybucji producenta wiąŜe się z intensyfikacją przepływu towarów od 
niego do sklepów detalicznych poprzez nakłanianie pośredników do wspierania 
sprzedaŜy danej oferty. W ramach strategii produktu nierzadko niezbędne jest 
ingerowanie w jego elementy, takie jak np. opakowanie poprzez zmianę wielkości, 
materiału, z którego jest wykonane, takŜe informacji zamieszczanych na nim.  
Szczególnie waŜna jest tu faza cyklu Ŝycia, poniewaŜ w ramach poszczególnych etapów 
podejmuje się róŜne decyzje związane z promocją uzupełniającą, w zaleŜności od tego, 
czy mamy do czynienia z produktem nowym, w fazie wzrostu, dojrzałości rynkowej czy 
spadku. W przypadku strategii komunikowania się z rynkiem szczególnie istotne jest 
połączenie kampanii reklamowej z działaniami w sferze strategii promocji. Przekaz 
reklamowy słuŜy bowiem poinformowaniu o korzyściach płynących z danej oferty 
promocyjnej, podczas gdy działania w miejscu sprzedaŜy mają pokonać ostateczne 
opory klienta i nakłonić go do zakupu. Reklama podaje powód do zakupu, promocja 
sprzedaŜy oferuje zachętę do dokonania zakupu. Zintegrowanie środków komunikacji  
z rynkiem, a takŜe z instrumentami marketingowymi jest więc konsekwencją 
rozstrzygnięć strategicznych − co do celów rynkowych i komunikacyjnych, decyzji  
w zakresie docelowego lub docelowych rynków, strategii pozycjonowania oraz 
procesów rynkowych – związanych z działaniami konkurencji oraz kształtowaniem się  
i zmianami preferencji nabywców. 

Znaczenie promocji sprzedaŜy w ciągu ostatniego dwudziestolecia wzrosło.  
W Polsce jest to uzasadnione procesami gospodarczymi, jakie zaszły na rynku.  
Za granicą wynika ze wzrostu konkurencji oraz silnej presji wywieranej na 
kierownictwo przedsiębiorstw, aby osiągać wysoko załoŜone cele sprzedaŜowe.  
W rezultacie ostatnie lata przyniosły przesunięcia w budŜetach promocyjnych,  
na korzyść promocji konsumenckiej i handlowej. Promocja sprzedaŜy zwiększyła swój 
udział w budŜecie promocyjno-reklamowym z szacowanych 40% do 65-75% (stracił 
budŜet reklamowy)4. Wśród szczegółowych przyczyn wzrostu zainteresowania 
kierownictwa promocją sprzedaŜy naleŜałoby wskazać na: 

– uzyskiwanie natychmiastowych zmian w sprzedaŜy, 
– moŜliwość pomiaru efektów działań promocyjnych, 
– względną łatwość i niski koszt organizowania i wdroŜenia. 

                                                 
2 Ph. Kotler: Marketing. Wyd. Rebis, Warszawa 2005, s. 620. 
3 J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 202-

203. 
4 Ph. Kotler: op.cit., s. 621. 
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NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe programy promocyjne nie sprzyjają budowaniu silnej 
marki, mogą przyczynić się do powstania nieoczekiwanych kosztów związanych  
np. z magazynowaniem, nie zawsze przynoszą wzrost zysków przy wzroście sprzedaŜy, 
a takŜe są przykładem działań zorientowanych na realizowanie celów 
krótkookresowych. Mogą być równieŜ odzwierciedleniem słabości przedsiębiorstwa, 
które nie potrafi przekonać nabywców do wartości oferowanej marki5. Spełnianie 
oczekiwań nabywców, zwłaszcza co do stosowania promocji opartych na cenie, moŜe 
zatem prowadzić do erozji marki, a w rezultacie sami nabywcy mogą uznać, Ŝe marka 
utraciła atrybuty stanowiące o jej unikatowości.  

Do podstawowych cech promocji sprzedaŜy, które przesądzają o częstym sięganiu 
do jej środków przez producentów i detalistów naleŜą: 

– tworzenie określonych korzyści (uŜyteczności) o charakterze ekonomicznym  
i psychologicznym, 

– zachęcanie do zakupów w określonym, limitowanym czasie, 
– dodawanie do produktu czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego, 
– postrzeganie ich jako tzw. dobra rzadkie, które szybko krąŜą i szybko znikają − 

stosowane stale w odniesieniu do tego samego produktu przestałyby być 
zjawiskiem wyjątkowym, 

– wywoływanie szybkich efektów sprzedaŜowych6. 
ChociaŜ promocja sprzedaŜy opiera się na racjonalnych argumentach w postaci 

doraźnych korzyści, jednak wykorzystuje się bodźce psychologiczne, odwołujące się do 
emocji, jak np. strachu przed utratą nieoczekiwanej korzyści. Uświadamianie 
konsumentowi, iŜ oferta ma charakter przejściowy, ma go skłonić do aktywności  
i dokonania zakupu. 

W literaturze moŜna znaleźć róŜne klasyfikacje środków promocji adresowanych 
do konsumentów. Według jednej z nich moŜna je podzielić na trzy kategorie środków: 
cenowe, zwiększające zainteresowanie oraz wpływające na wzrost postrzeganej 
wartości7. W artykule omówiono przykłady z kaŜdej kategorii, takie jak: obniŜki 
cenowe, degustacje oraz karty stałego klienta. Do podstawowych środków promocji 
konsumenckiej naleŜy bardzo bogaty zbiór metod oddziaływania na konsumenta. Są to 
m.in. obniŜki cen, kupony, premie, dodatkowe produkty, zwiększone opakowania, karty 
stałego klienta, konkursy, pokazy, degustacje, loterie czy upominki8.  

Nie we wszystkich formatach handlu detalicznego promocja jest wykorzystywana 
równie intensywnie. Koncentracja działań adresowanych do konsumentów występuje  
w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych oraz centrów handlowych. 
Zdecydowanie rzadziej do tego środka komunikacji rynkowej sięgają małe sklepy 
rodzinne, które częściej starają wyróŜnić się asortymentem i obsługą, a mniej cenami  
i promocją9. Badania przeprowadzane wśród konsumentów wskazują, iŜ pomimo braku 
dodatkowych zachęt w postaci promocji dodatkowej nadal jednak chętnie dokonywane 
są zakupy w małych sklepach zlokalizowanych w pobliŜu miejsca zamieszkania lub  

                                                 
5 D.E. Schulz, W.A. Robinson, L.A. Petrison: Sales promotion essentials, The 10 Basic Sales Promotion Techniques… and 

How to Use Them. NTC Business Books, Lincolnwood 1998, s. 3-6. 
6 J.W. Wiktor: op.cit., s. 200-201. 
7 M. Sullivan, D. Adcock: Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 280-281. 
8 J. Cummin, R. Mullin: Promocja sprzedaŜy. Wyd. Helion, Gliwice 2005, s. 135. 
9 M. Stefańska: Zastosowanie instrumentów marketingu-mix w procesie pozycjonowania sklepów. W: Rola handlu  

w kształtowaniu wartości dla klienta. Red. J. Szumilak. Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2007, s. 186-187. 
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po drodze z pracy. Czynnikiem decydującym o takim wyborze miejsca dokonywania 
zakupów jest dostępność lokalizacyjna oraz świeŜość wielu towarów: warzyw, owoców, 
przetworów. To przesądza zarazem o braku konieczności przyciągania klientów 
dodatkowymi programami promocyjnymi. DuŜe, tygodniowe zakupy dokonywane są 
jednak w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych, i tam, na skutek 
koncentracji na jednej powierzchni wielu marek producenci muszą bardziej 
zaangaŜować się w wyróŜnienie swojej oferty.  

Na przełomie kwietnia i maja 2009 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród 
klientów dokonujących zakupów w centrach handlowych. Przedmiotem 
zainteresowania była postawa respondentów wobec wybranych środków aktywizacji 
sprzedaŜy. W szczególności skupiono się na ustaleniu preferencji wobec form 
promocyjnych. Przeprowadzono wywiady z losowo wytypowanymi konsumentami. 
Próba wyniosła 210 osób. Wśród badanych osób ponad 96% zadeklarowało, iŜ kupuje 
produkty oferowane w czasie trwania promocji. Respondenci najczęściej robią zakupy 
w piątek i sobotę, zatem wtedy, kiedy następuje zwiększona aktywność promocyjna  
w sklepach wielkopowierzchniowych. Pod tym względem badane osoby nie odbiegają 
od wzorców zachowań ustalonych w innych badaniach. Spędzają oni na zakupach 
przeciętnie niecałe dwie godziny, chociaŜ najczęściej wskazywano na dwie godziny.  

Ranking środków promocji sprzeda Ŝy 
Jednym z celów badania było stworzenie rankingu środków promocji od 

najbardziej do najmniej preferowanych przez nabywców. W tym celu respondenci 
zostali poproszeni o uszeregowanie wytypowanych środków promocji. Maksymalnie 
dany środek promocji mógł zdobyć 100 punktów. Byłoby to moŜliwe wówczas, gdyby 
wszyscy respondenci wskazali je na pierwszym miejscu. Przykładowo wartość 87 
punktów (tabela 1.) wskazuje, iŜ obniŜka cen jest szczególnie poŜądana przez klientów. 
Kolejne miejsca w rankingu zajęły zwiększone opakowania oraz dodatkowy produkt.  
Najmniej punktów przypisano pokazom, degustacjom oraz kartom stałego klienta. 
Pojawia się w tej sytuacji pytanie, czy promocje wskazane jako najmniej interesujące, 
są przez respondentów ignorowane? Szczegółowa analiza udzielonych odpowiedzi  
w dalszej części artykułu wskazuje, Ŝe jest to zbyt daleko idący wniosek. 

Tabela 1. Ranking środków promocji sprzedaŜy 

Rodzaj środków 
promocji 

Odsetek wskazań na poszczególnych 
pozycjach Punkty Ranking 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ObniŜka ceny 48,1 18,9 10,2 16,0 3,9 2,9 5,4 0,0 87 1 

Zwiększone opakowania 13,1 38,3 27,2 13,1 5,8 2,4 5,9 0,0 81 2 

Dodatkowy produkt 10,7 19,9 30,6 23,3 8,3 2,4 1,0 0,0 71 3 

Próbki 23,3 9,2 14,1 24,8 18,0 6,8 0,0 0,0 69 4 

Karta stałego klienta 1,5 5,8 6,8 15,0 34,5 21,5 13,2 1,0 50 5 

Degustacje 3,4 5,8 6,8 5,3 24,8 46,8 2,9 0,5 48 6 

Pokazy 0,0 1,9 4,4 2,4 4,4 16,1 69,8 0,0 32 7 

Inne, np. konkurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 98 13 8 
Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 
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W celu zweryfikowania rankingu środków promocji dodatkowo posłuŜono się  
w kolejnym pytaniu metodą porównywania parami. Pełniło ono częściowo funkcję 
pytania kontrolnego. Na podstawie wyników uzyskanych na podstawie porównania par 
tworzonych przez poszczególne środki promocji sprzedaŜy oszacowano wartości 
wskaźników, a następnie stworzono drugi ranking10. Respondentom było w tym 
przypadku trudniej dokonać wyboru, poniewaŜ porównywali sześć środków promocji, 
kaŜdy z kaŜdym. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 2 i 3.  

Tabela 2. Porównanie parami środków promocji 

Wartość Z-score 

 
ObniŜka 

ceny 
Zwiększone 
opakowanie 

Dodatkowy 
produkt 

Próbka Konkurs 
Karta stałego 

klienta 
ObniŜka ceny 0 -0,38 0,61 -0,59 -1,59 -0,95 
Zwiększone 
opakowanie 

0,38 0 0,84 -0,61 -1,59 -0,85 

Dodatkowy 
produkt 

-0,61 -0,84 0 -0,78 -1,96 -1,01 

Próbka 0,59 0,61 0,78 0 -1,07 -0,48 

Konkurs 1,59 1,59 1,96 1,07 0 0,82 
Karta stałego 
klienta 

0,95 0,85 1,01 0,48 -0,82 0 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 

Jak wynika z porównania tabel 1. z 3. hierarchia uległa zmianie. Dodatkowy 
produkt znalazł się tym razem na pierwszym miejscu, następnie obniŜka ceny oraz 
zwiększone opakowanie. Zatem ingerencja w wysokość ceny lub sam produkt – 
poprzez dodanie kolejnego lub zwiększenie opakowania nadal cieszą się, według 
badanych, opinią najbardziej atrakcyjnych. Ich kolejność uległa jednak zmianie. 
Nasuwa się zatem wniosek, iŜ nabywcy oczekują przede wszystkim natychmiastowych 
wyraźnych korzyści materialnych lub finansowych.  

Tabela 3. Ranking środków promocji sprzedaŜy na podstawie porównania parami  

 Dodatkowy 
produkt 

ObniŜka 
ceny 

Zwiększone 
opakowanie Próbka Karta stałego 

klienta Konkurs  

Suma 5,200 2,900 1,830 -0,430 -2,470 -7,030 

Średnia 0,867 0,483 0,305 -0,072 -0,412 -1,172 

Wskaźnik 2,038 1,655 1,477 1,100 0,760 0,000 

Ranking 1 2 3 4 5 6 
Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 

Przeprowadzono dodatkowo ranking z uwzględnieniem branŜy towarów najczęściej 
nabywanych podczas promocji. Uzyskane wyniki nie róŜniły się jednak od ogólnego 
rozkładu odpowiedzi. 

 
 
 

                                                 
10 W.R. Dillon, T.J. Madden, N.H. Firtle: Marketing Research and Marketing Environment. IRWIN 1994, s. 295-298. 
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Obni Ŝki cen 
W badaniu zwrócono się do respondentów z pytaniem, jak duŜa musiałaby być 

obniŜka ceny, aby byli skłonni dokonać nieplanowanych zakupów. W badaniu 
pilotaŜowym okazało się, Ŝe respondenci niechętnie odpowiadali na to pytanie zadane  
w formie otwartej, stąd zaproponowano respondentom odpowiedzi w postaci zmiany 
ceny od obniŜki o 10% do ponad 50% rabatu. Respondenci udzielali zróŜnicowanych 
odpowiedzi w zaleŜności od asortymentu (tabela 4.). Okazuje się, Ŝe w przypadku 
Ŝywności oczekiwania te są najmniejsze, największe natomiast w odniesieniu do 
obuwia i odzieŜy. MoŜna jednak zauwaŜyć, Ŝe odpowiedzi respondentów mogły być 
podyktowane własnymi dotychczasowymi doświadczeniami, które zdeterminowały 
wysokość oczekiwanych obniŜek.  

Tabela 4. Oczekiwane obniŜki cen skłaniające respondentów do zakupów 

 
BranŜa 

śywność OdzieŜ AGD/RTV 
Chemia 

gosp. dom. 
Kosmetyczna Obuwie 

Średnia 25,13 39,13 37,31 32,86 33,06 41,30 
Odchylenie 
standard. 

12,73 12,25 12,43 13,84 12,74 11,29 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 

RóŜnica w wielkościach oczekiwanych obniŜek cen jest istotna pomiędzy branŜami 
w większości przypadków (istotne na poziomie 0,001). Nieistotna okazała się  
w przypadku porównania średnich dla oczekiwanych obniŜek w branŜy chemii 
gospodarstwa domowego z kosmetykami. Oznacza to, Ŝe konsumenci oczekują róŜnych 
obniŜek w zaleŜności od kategorii produktu. 

Karty stałego klienta 
Karty stałego klienta (KSK) stanowią podstawę budowania programów 

lojalnościowych. Ich celem jest powstrzymanie klientów przed zmianą produktu  
lub miejsca dokonywania zakupów. Stanowią takŜe podstawę nagradzania wiernych 
klientów. W Polsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku były one domeną 
głównie stacji benzynowych, obecnie wydaje je większość sieci handlowych, takŜe 
zdarza się, Ŝe pojedyncze sklepy nagradzają kartą wiernych klientów. 

Z badań wynika, iŜ karty stałego klienta znajdują się w posiadaniu 77% badanych 
osób. Zostały one wydane przede wszystkim przez sieci stacji benzynowych, sklepy 
spoŜywcze oraz odzieŜowe (tabela 5). Korzyści wynikające z posiadania karty stałego 
klienta były róŜne i polegały na uzyskiwaniu rabatów lub gromadzeniu punktów. 
NajniŜsze rabaty wskazywano w branŜy spoŜywczej. Wysoka wartość odchylenia 
standardowego wskazuje jednak na duŜe zróŜnicowanie odpowiedzi na to pytanie. 
NajwyŜsze rabaty zadeklarowano w przypadku kart emitowanych przez sklepy 
obuwnicze. Około 38% badanych osób zaznaczyło, oprócz określenia wysokości rabatu 
z tytułu posiadania karty sklepu określonej branŜy, iŜ karta daje inne korzyści w postaci 
gromadzonych punktów (np. „skarbonka”). MoŜna zatem wywnioskować, iŜ karty 
stałego klienta są dość powszechnym narzędziem budowania lojalności klientów 
względem sklepów lub stacji benzynowych, a wysokość rabatów jest bardzo 
zróŜnicowana pomiędzy branŜami, jak i wewnątrz branŜy. Ponadto oprócz 
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natychmiastowych korzyści klienci mają moŜliwość gromadzenia punktów 
stanowiących źródło kolejnych przywilejów finansowych. 

Tabela 5. Karty stałego klienta znajdujące się w posiadaniu respondentów 

Karta wyemitowana przez Procent wskazań  

Stację benzynową 30 
Sklep spoŜywczy 27 

Sklep odzieŜowy 11 

Sklep jubilerski 8 

Sklep obuwniczy 7 

Inny sklep 6 

Sklep AGD/RTV 6 

Sklep drogeryjno/kosmetyczny 5 
Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 

Zdecydowana większość posiadaczy karty stałego klienta nie potrafi określić 
wysokości uzyskiwanych z tego tytułu rabatów. AŜ 25% respondentów nie zna 
wysokości rabatu wynikającego z posiadania karty. Nieliczni respondenci, którzy 
udzielili odpowiedzi, mają skłonność do przeszacowywania wysokości uzyskiwanych 
rabatów. W wielu przypadkach podają oni wysokość rabatu przekraczającą faktycznie 
moŜliwe do uzyskania rabaty. Przykładowo ponad 80% respondentów, którzy udzielili 
odpowiedzi na pytanie o wysokość rabatów uzyskiwanych na stacjach benzynowych 
podaje, Ŝe uzyskiwany rabat wynosi 5 i więcej procent. W rzeczywistości karty stałego 
klienta nie dają tak wysokich rabatów11. Przeszacowanie wysokości uzyskiwanych 
korzyści z tytułu kart stałego klienta moŜe wynikać z tego, Ŝe często polegają one na 
zbieraniu punktów wymienianych później na nagrody, a nie procentowym rabacie 
uzyskiwanym bezpośrednio podczas dokonywania transakcji. Nabywcom trudno jest 
wtedy ocenić rzeczywistą skalę uzyskiwanych korzyści. Przy podejmowaniu decyzji  
o wyborze sprzedawcy nie jest jednakŜe istotny rzeczywisty rabat, lecz postrzegany 
przez nabywcę. Jeśli rabat postrzegany jest znacznie wyŜszy niŜ rzeczywisty, wskazuje 
to na wysoką atrakcyjność tego narzędzia promocji sprzedaŜy dla detalistów. 
Przykładowo, karta stałego klienta o trudnej do określenia skali rzeczywistych korzyści 
dająca faktyczny rabat w wysokości 3% moŜe być bardziej atrakcyjnym narzędziem 
promocji niŜ obniŜka ceny o 3%, jeśli postrzegany rabat jest wyŜszy od faktycznego. 
MoŜna zatem mówić raczej o efekcie psychologicznym kart stałego klienta aniŜeli  
o ekonomicznym efekcie dla posiadacza. Nieznajomość rabatu moŜe z kolei wynikać  
z faktu, iŜ respondenci posiadają obecnie kilka kart i nie pamiętają korzyści płynących  
z uŜywania kaŜdej z nich. 

Degustacje 
Degustacje pojawiły się na szóstym, na osiem analizowanych form promocji 

sprzedaŜy. Na pytanie jak respondenci zachowują się widząc degustację i będąc 
częstowanym, aŜ 52% zadeklarowało, iŜ chętnie w takiej promocji uczestniczą, 12% 

                                                 
11 Rabat w postaci obniŜki ceny, dodatkowej ilości paliwa, punktów wymienianych na nagrody itp. po w stosunku do ceny 

nabywanego paliwa. 
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stwierdziło, Ŝe „ucieka”, a 21% odmawia uczestnictwa. Około 15% badanych 
zadeklarowało, iŜ po spróbowaniu produktu kupują go. Oznacza to, Ŝe niemal  
co siódma osoba zostaje skutecznie nakłoniona do zakupu. Osoby, które wybrały taką 
odpowiedź zarazem lokowały degustację najczęściej na szóstym miejscu w rankingu 
środków promocji. Zatem gdyby na jego podstawie przyjąć, Ŝe nie warto organizować 
degustacji, poniewaŜ inne promocje są bardziej interesujące, wówczas naleŜałoby  
z takiej promocji zrezygnować. Tymczasem okazuje się, Ŝe osoby, które daleko 
lokowały degustację to zarówno te, które dokonały zakupu, jak i odmawiały udziału czy 
zmieniały kierunek poruszania się po sklepie. Badani konsumenci nie przekładają zatem 
opinii o środkach promocji na swoje zachowanie zakupowe. Uznanie, Ŝe nie mają one 
wpływu na zakupy byłoby nieuzasadnione. O postrzeganiu środków promocji 
decydować mogą zatem inne czynniki, wywierające wpływ na konsumenta, jak  
np. okoliczności zetknięcia się z daną promocją, nastrój, ilość czasu przeznaczona na 
zakupy itp.  

ZauwaŜono równieŜ, Ŝe wśród osób, które spędzają najmniej czasu na zakupach 
częściej deklarowano większą niechęć do uczestniczenia w degustacji (tabela 6.).  

Tabela 6. Czas spędzany na zakupach a udział w degustacji 

Czas spędzany na zakupach 
Postawa wobec degustacji 

Uczestniczę  
i kupuję produkt 

Nie uczestniczę Ogółem 

do 1,5 godziny 31,6% 48,5% 37,1% 

2 i więcej godzin 68,4% 51,5% 62,9% 

Razem 67,3% 32,7% 100,0% 
Źródło: opracowanie na podstawie własnych wyników badań. 

Badania wskazują, iŜ im więcej czasu klienci spędzają w sklepie, tym chętniej 
korzystają z degustacji. (χ2=5,416 przy p<0,005).   

Podsumowanie 
Przedstawione wyniki badań wskazują na preferencje nabywców odnośnie 

stosowanych środków promocji sprzedaŜy. Badania wykazały, iŜ do 
najpopularniejszych form promocji naleŜą te, które oparte są na natychmiastowych, 
zauwaŜalnych korzyściach finansowych. Inne, jak karty stałego klienta czy 
uczestnictwo w degustacjach zajęły dalsze miejsca. Wielu klientów nie zna korzyści 
wynikających z posiadania kart stałego klienta, a jeŜeli ją deklarują, to są one zwykle 
przeszacowane. Oznacza to, Ŝe karty spełniają swoją funkcję w postaci przekonania 
klientów o korzyściach wynikających z lojalności. W przypadku degustacji zauwaŜono 
ponadto, iŜ istnieje związek pomiędzy czasem spędzanym na zakupach a postawą 
wobec tego środka promocji. Okazało się takŜe, Ŝe oczekiwana przez klientów obniŜka 
cen w przypadku tego środka promocji jest róŜna w zaleŜności od branŜy. Inną waŜną 
obserwacją związaną z promocją sprzedaŜy zauwaŜoną w badaniach jest fakt,  
iŜ w badaniach wraŜliwości na promocję ujawniają się róŜnice między konsumentami  
w zaleŜności od klasy produktów oraz techniki promocyjnej.  
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CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARD SELECTED  

SALES PROMOTION TOOLS 

Summary  

The paper is an attempt to evaluate consumers’ attitude toward sales promotion tools.  
To analyze the problem the results of a research conducted on the sample of 210 consumers  
of shopping centers in Poznań are used. The research showed that the most popular tools are  
the ones based on immediate, visible financial benefits. Loyalty cards or testing are less 
important. Many consumers don’t know benefits coming from loyalty cards, or if they know 
them, usually declare higher rebates than they really are. If we consider tasting, than we may 
notice that there is a relations between time spent on shopping and attitude towards  
this instrument of promotion. Another conclusion based on research is that price reduction 
expected by consumers is different depending on the category of products.  
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WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA DZIECI  

W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 

Streszczenie 
Dzieci uczestniczą w procesie zakupu i konsumpcji dóbr i usług, nie tylko biernie, ale takŜe 

czynnie. Dlatego od najmłodszych lat stają się podmiotem oddziaływania sprzedawców. Stanowią 
one jednak specyficznego odbiorcę, nie w pełni świadomego celu i narzędzi tego oddziaływania. 
Artykuł przedstawia specyfikę dzieci jako odbiorców reklam telewizyjnych oraz wpływ tych 
reklam na zachowania i umiejętności dzieci. 

Wprowadzenie 
Rynek dziecięcy, obejmujący populację w wieku od 0 do 18 lat, liczy w Polsce 

prawie 11,5 mln osób. Stają się one od najmłodszych lat uczestnikami rynku. 
Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w charakterze 
konsumentów poprzez interakcję z dorosłymi w sytuacjach związanych z robieniem 
zakupów i konsumpcją nabywanych towarów. Dzieci i młodzieŜ nie tylko biernie 
uczestniczą w procesach nabywczych, lecz mogą pełnić aktywną rolę w tych procesach, 
m.in. inicjatora zakupów, doradcy podczas oceny oferty rynkowej i dokonywania 
wyboru, uŜytkownika zakupionych wartości oraz nabywcy, zarówno w trakcie 
dokonywania zakupu zleconego przez osobę dorosłą, jak teŜ podczas podejmowania 
decyzji o tym, w jaki sposób wydać kieszonkowe otrzymane od tych osób.  

Wiedzę na temat roli dzieci w procesach nabywczych próbuje wykorzystywać 
wiele firm. Jednym z kierunków działań jest traktowanie dzieci i młodzieŜy jako 
odbiorców przekazów reklamowych. Dziecko staje się przede wszystkim adresatem 
reklam towarów przez dziecko uŜywanych i dla dziecka atrakcyjnych. Celem 
przekazów promujących te towary jest wykształcenie u młodego konsumenta 
preferencji i lojalności wobec marki. Ponadto do dzieci adresowane są reklamy 
produktów, które są przeznaczone dla dorosłych. Dziecko w tym przypadku traktowane 
jest jako narzędzie perswazji wobec rodziców lub opiekunów2.  

Dziecko, ze względu na swoje cechy psychospołeczne, takie jak Ŝywiołowość, 
otwartość, chłonność na nowości, ciekawość, chęć dostosowania się do grupy 
i przodowania w niej, stanowi specyficznego odbiorcę reklam. Nie posiada ono wielu 
cech i umiejętności właściwych osobie dorosłej. Jednocześnie ma chłonny umysł i chęć 
poznania świata. Podatne jest na oddziaływanie róŜnego rodzaju bodźców, w tym 
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równieŜ bodźców wykreowanych w ramach strategii marketingowych sprzedawców, 
niekoniecznie zgodnych z potrzebami rozwojowymi dziecka. Dlatego teŜ celem 
niniejszego opracowania jest ukazanie zakresu i kierunku oddziaływania reklam na 
dzieci w opinii ich rodziców. RozwaŜania oparto o wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w kwietniu 2008 r. na terenie miasta Poznania, w których udział 
wzięło 100 respondentów, rodziców dzieci w wieku trzech do siedmiu lat. 

Specyfika odbioru reklam przez dzieci 
Reklama stanowi integralny element gospodarki wolnorynkowej. Jest ona tworzona 

i emitowana w celu wywarcia poŜądanego wpływu na jej odbiorców. MoŜe powodować 
skutki, które odbiorca sobie uświadamia. NaleŜy do nich np. pragnienie posiadania 
jakiegoś produktu. Ponadto moŜna wyodrębnić skutki, których odbiorca nie uświadamia 
sobie w pełni. Dotyczy to przede wszystkim apeli emocjonalnych, odbieranych zarówno 
przez dorosłych jak i dzieci. Reklama, która przez dorosłego widza moŜe być 
traktowana jako swego rodzaju konwencja, dla dziecka jest przekazem o charakterze 
informacyjnym. Dorośli, którzy rozumieją jaki jest cel reklamy, ulegają jej, choć często 
się do tego nie przyznają. Natomiast jej oddziaływanie na dzieci jest daleko silniejsze. 
Nie rozumieją one zwykle mechanizmów stosowanych w reklamach i są wobec nich 
bezbronne3.  

Dzieci stanowią szczególną grupę odbiorców reklamy. Dzieje się tak ze względu na 
brak umiejętności krytycznego odbioru rzeczywistości. Przez to reklama moŜe w duŜym 
stopniu wpływać na ich zachowanie oraz sposób myślenia. Pewne aspekty 
rzeczywistości dzieci widzą w sposób właściwy. Znaczną jednak część ich wyobraŜeń  
o świecie stanowią błędne przekonania. Jest to związane z faktem, iŜ dzieci nie 
posiadają umiejętności selekcjonowania informacji. Z tego względu wszystko, czego 
dowiedzą się o rzeczywistości, postrzegają jako prawdę4. Podczas badań wpływu 
reklam telewizyjnych na dzieci i młodzieŜ stwierdzono, Ŝe dzieci są podatne na 
perswazję zawartą w reklamie oraz Ŝe traktują one reklamę jak informację5. 

Według psychologów i pedagogów wiek przedszkolny jest okresem w Ŝyciu 
kaŜdego dziecka naznaczonym najsilniejszą psychologiczną podatnością. Dzieci w tym 
wieku wierzą we wszystko, co widzą i słyszą. Jest to spowodowane faktem, Ŝe lewa 
półkula mózgu, która odpowiada głównie za logiczne myślenie, dopiero się rozwija. 
Młodzi ludzie w tym wieku bardzo często duŜo fantazjują, stąd postawy, emocje, 
bodźce wzrokowe, wydarzenia oraz sytuacje prezentowane w mediach odbierają jako 
rzeczywistość. Występują zatem pod silnym wpływem treści reklam oraz programów, 
nawet wtedy, gdy ich nie rozumieją6. Badania wskazują, Ŝe w wieku przedszkolnym 
zdecydowana większość dzieci wierzy, iŜ reklamy zawsze mówią prawdę.  

Dzieci na ogół lubią reklamy i, niezaleŜnie od tematu, oglądają je z chęcią  
i entuzjazmem7. Znaczna część dzieci ma pozytywny stosunek do reklam ze względu na 
to, Ŝe według nich są one atrakcyjne, kolorowe, kojarzą im się z bajkami i przez to 
wywołują u nich przyjemne uczucia8. Jedną z najbardziej popularnych form spędzania 
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czasu przez dzieci jest siedzenie przed telewizorem. Najmłodsi widzowie w Polsce 
spędzają przed telewizorem średnio od 3 do 4 godzin na dobę. Dzieci bardzo szybko 
zaczynają oglądać telewizję, bo na ogół juŜ w drugim roku Ŝycia. Dlatego teŜ telewizja 
jest jednym z najczęściej wykorzystanych mediów do zamieszczenia oraz 
prezentowania reklamy, a ponad 90% budŜetów reklam skierowanych do dzieci trafia 
nie do prasy i radia, lecz do telewizji9. Psychologowie uwaŜają, Ŝe dziecko pozostające 
pod silnym wpływem telewizji jest naraŜone na działanie takich środków perswazji jak: 
powtarzalność informacji, operowanie symbolami, niezwykłość i sugestywność, 
wynikająca z moŜliwości stosowania róŜnorodnych bodźców – obrazu, dźwięku, ruchu, 
koloru10. Powoduje to, Ŝe dzieci stają się bardziej podatne na wpływ reklamy 
telewizyjnej, niŜ reklamy emitowanej w innej formie11. Reklamy skierowane do dzieci 
najczęściej transmitowane są przed lub po programie dla młodych widzów:  
po programach edukacyjnych, dobranocce, a takŜe w okolicy programów oglądanych 
przez matki z dziećmi12. 

Oglądanie reklam telewizyjnych dostarcza dzieciom przyjemności i zabawy. Jest to 
główny powód tego, Ŝe nieraz trudno odciągnąć je od telewizora. Spoty reklamowe dają 
dzieciom to, czego one potrzebują, a mianowicie moc pozytywnych emocji, ciepło oraz 
duŜą dawkę humoru. Często są w nich ładne piosenki, wesołe i ciekawe. Dzieci zatem 
odbierają reklamy bardziej w sposób emocjonalny niŜ racjonalny. Najmniej lubiane 
przez najmłodszych widzów są reklamy, w których występują dorośli. Najchętniej zaś 
oglądane są ekranowe prezentacje rodzin oraz postaci typowo dziecięcych. W efekcie 
oglądania treści przekazywanych w reklamach dzieci często nabierają przekonania, Ŝe 
istnieje świat bez wad, Ŝe jest on pełen dobrych i Ŝyczliwych ludzi. Według dzieci 
reklamy pokazują ładne rzeczy. Sposób, w jaki skonstruowana i przekazywana jest 
reklama powoduje, Ŝe dzieci myślą, iŜ wystarczy kupić reklamowany produkt,  
a wówczas ich problemy znikną. Twierdzi się, Ŝe dla dziecka reklama zabawek czy 
samochodu jest tak samo atrakcyjna, Ŝe w takim samym stopniu dziecko aprobuje 
reklamy skierowane do niego jak te, które są skierowane do starszego pokolenia13.  

Przekazy reklamowe mają dla dziecka duŜe znaczenie poznawcze. Podsuwają mu 
swoisty zbiór wartości oraz obiekty Ŝyciowej aspiracji. Reklamy stają się dla dzieci 
istotnym elementem ich myśli, emocji oraz zachowań. Dzieci potrafią powtórzyć 
slogany usłyszane w reklamie oraz zaśpiewać wykorzystane w nich piosenki. Często 
rozmawiają na temat reklam widzianych w telewizji. Badania wykazują, Ŝe im więcej 
reklam one znają, tym są lepiej odbierane przez rówieśników. Przekazy o charakterze 
obiektywnym traktują podobnie jak reklamy. Uznają to, co widzą w reklamach, jako 
prawdziwe. Nie wiedzą, Ŝe reklama ma wpływać na chęci zakupowe. Najciekawsze dla 
dzieci w spotach reklamowych są elementy rozrywkowe. To na ich podstawie dzieci 
oceniają reklamę. Efekty artystyczno-techniczne nie mają większego dla nich 
znaczenia14. Według specjalistów nie ma utartego schematu zachowania dziecka  
po kontakcie z reklamą. Reakcja moŜe być zarówno pozytywna, jak i negatywna lub 
obojętna. Zapewne dlatego opinie rodziców dotyczące wpływu reklam telewizyjnych na 
dzieci nie są zgodne. JednakŜe pomyłki popełnione przez rodziców w procesie 
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socjalizacji dzieci mogą prowadzić do tego, Ŝe reklama stanie się zagroŜeniem dla 
racjonalności działań podejmowanych przez nie na rynku. MoŜe wywoływać frustracje 
wynikające z niezaspokojenia rozbudzonych potrzeb konsumpcyjnych15. Reklama  
i telewizja często stanowią jedno z wiodących źródeł informacji na temat społecznych 
norm i wzorów zachowań. Kontrowersyjność reklamy, której odbiorcami są dzieci, 
wiąŜe się takŜe z tym, Ŝe moŜe ona wpływać na kształtowanie negatywnych postaw  
i zachowań konsumpcyjnych dzieci. Przejawiają się one w tym, Ŝe pod wpływem 
obejrzanych reklam dzieci chcą zaspokoić swoje pragnienia i często namawiają 
rodziców do zakupu tego, co widziały na ekranie16. Według P. Kossowskiego, reklama 
poprzez pokazywanie negatywnych wzorców zachowań i propagowanie 
konsumpcyjnego trybu Ŝycia stwarza zagroŜenie dla formowania się światopoglądu 
dziecka oraz jego rozwoju emocjonalnego17. Najczęściej padają zarzuty, Ŝe oglądanie 
reklam prowadzi do konfliktów, tłumi twórcze myślenie, a takŜe opóźnia rozwój 
moralny dziecka18. Reklama bowiem określa wartość poŜądanych produktów, wyznacza 
pragnienie posiadania oraz skłania do porównania sytuacji materialnej własnej rodziny 
z bogatą ofertą rynkową19. Badania wpływu reklam na dzieci wykazały, Ŝe np. 
obejrzenie reklamy zabawek wyraźnie ukształtowało preferencje i wymagania dzieci  
w stosunku do towarzyszy zabawy pod kątem posiadania przez nich tych zabawek. 
Dzieci zaczęły przedkładać posiadanie zabawek nad towarzystwo rówieśników. 
Podkreśla się równieŜ wpływ reklam na brak satysfakcji u dzieci z otrzymanych,  
a niereklamowanych zabawek i materialistyczną postawę wobec Ŝycia20.  

Zdaniem W. Gawdy, pomimo wielu obaw, reklama pełni wobec dzieci takŜe 
funkcje pozytywne, zarówno edukacyjne jak i informacyjne. Pozwala dzieciom 
rozwijać odpowiednie zdolności konsumenckie i ułatwia późniejsze funkcjonowanie na 
rynku. Reklama niektórych produktów, jak np. szczoteczki czy pasty do zębów, moŜe 
pełnić równieŜ rolę edukującą w zakresie racjonalnych wzorów zachowań21. Reklama 
od najwcześniejszych lat pomaga rozwijać podstawowe pojęcia ekonomiczne. Bez ich 
znajomości trudno byłoby później podejmować trafne decyzje Ŝyciowe22. Najczęściej 
wymienianymi przez rodziców poŜytkami płynącymi z oglądania reklam są: 
dostarczanie dzieciom nowych doświadczeń, wzbogacanie wiedzy najmłodszych, 
rozwijanie u dzieci nowych zainteresowań, kształtowanie higienicznych nawyków – 
szczególnie gdy chodzi o mycie zębów, uczenie zachowań konsumenckich − reklamy 
uczą oceny i często wybierania tego, co właściwe. Ponadto do pozytywnego 
oddziaływania reklam zalicza się pomaganie w kształtowaniu sprawności językowej 
dzieci i wzbogacanie dziecięcego słownictwa, rozwijanie wraŜliwości estetycznej, 
inspirowanie do wymyślania nowych zabaw, wzbogacanie przeŜyć oraz rozwijanie 
wyobraźni, wyrabianie poczucia rytmu oraz doskonalenie słuchu23. Reklama ponadto 
jest uwaŜana za źródło wiedzy, nie tylko z zakresu szkolnej edukacji, ale przede 
wszystkim z problematyki pozaszkolnej. Pobudza do refleksji, gdyŜ uświadamia 
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dzieciom istnienie produktów róŜnego rodzaju. W jakimś zakresie wpływa takŜe na ich 
rozwój intelektualny. Ponadto jest źródłem przeŜyć estetycznych oraz emocjonalnych, 
co jest dobre, gdy emocje są pozytywne24. 

Wyniki bada ń ankietowych 
Głównym celem przeprowadzonych badań było przedstawienie roli, jaką reklama 

telewizyjna odgrywa w Ŝyciu dziecka. Celem szczegółowym było określenie, czy  
w opinii rodziców dzieci ma ona pozytywny czy negatywny wpływ na młodych 
odbiorców przekazów reklamowych. Ponadto drugim celem szczegółowym pracy było 
określenie, jaki wpływ mają rodzice na to, co oglądają ich dzieci oraz jaki wpływ mają 
oni na rozumienie przez dzieci przekazów reklamowych. Badanie zostało 
przeprowadzone wśród rodziców dzieci w przedziale wiekowym od trzech do siedmiu 
lat. Dobór próby miał charakter doboru losowego. Kwestionariusze ankiety wręczono 
ludziom przebywającym w centrach handlowych oraz w innych miejscach publicznych 
na terenie miasta Poznania w kwietniu 2008 r. Strukturę badanej próby przedstawia 
tabela 1. 

Tabela 1. Struktura badanej próby 

Wyszczególnienie Liczba osób Udział procentowy 

Wiek 
poniŜej 24 16 16,0 
25 – 30 lat  39 39,0 
31 – 36 lat  29 29,0 
powyŜej 36 lat 16 16,0 

Wykształcenie 
zawodowe 8 8,0 
średnie  36 36,3 
podstawowe 0 0,0 
wyŜsze  55 55,5 

Miejsce zamieszkania 
wieś 2 2,0 
miasto do 100 tys. 17 17,1 
miasto od 100-300 tys. 25 25,2 
miasto pow. 300 tys. 55 55,5 

Płeć dziecka 
dziewczynka 51 51,5 
chłopiec 48 48,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące znaczenia telewizji w Ŝyciu dzieci 
prezentuje tabela 2. Przeprowadzone badania pokazały, Ŝe dzieci respondentów  
w większości chętnie oglądają telewizję, co zajmuje im przewaŜnie od 1 do 3 godzin 
dziennie. Oglądanie telewizji jest drugim spośród ulubionych zajęć dzieci osób 
ankietowanych, po zabawach z rówieśnikami. Z programów telewizyjnych wśród dzieci 
największym zainteresowaniem cieszą się bajki, deklaruje tak 89% opiekunów dzieci.  
O tym, Ŝe ich dziecko najczęściej w telewizji ogląda reklamy, twierdziło 20,2% 
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rodziców. Mniej czasu poświęcały dzieci oglądaniu innych programów 

Tabela 2. Opinie badanych na temat znaczenia telewizji w Ŝyciu ich dzieci 
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi % odpowiedzi 

1. Który ze sposobów spędzania czasu Pani/Pana dziecko lubi najbardziej? 
gry i zabawy z rówieśnikami 58 58,0   
oglądanie telewizji 30 30,0   
czytanie ksiąŜek (przez opiekuna) 25 25,0   
zajęcia dodatkowe 23 23,0   
zajęcia z komputerem 18 18,0   
uprawianie sportu 16 16,0   

2. Ile czasu dziennie Pani/Pana dziecko spędza przed telewizorem? 
wcale nie ogląda 2 2,0   
mniej niŜ 1 godzinę  35 35,0   
od 1 do 3 godzin  55 55,0   
więcej niŜ 3 godziny 8 8,0   

3. Jakie programy Pani/Pana dziecko najczęściej ogląda w telewizji? 
bajki 89 52,9 
reklamy 34 20,2   
filmy 21 12,5   
programy rozrywkowe 18 10,7   
teleturnieje 6 3,5 

4. Z kim Pani/Pana dziecko najczęściej ogląda telewizję? 
z rodzicami 39 39,0   
samo 29 29,0   
z rodzeństwem 17 17,0   
z rówieśnikami 15 15,0   

5. Czy kontroluje Pani/Pan co dziecko ogląda w telewizji? 
często 68 68,0   
czasami 14 14,0   
sporadycznie 16 16,0   
nigdy 2 2,0  

6. Czy rozmawia Pani/Pan z dzieckiem na temat oglądanych przez nie reklam? 
często 38 38,0   
czasami 24 24,0   
sporadycznie 30 30,0   
nigdy 8 8,0  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badanie wskazało, Ŝe rodzice w duŜym stopniu interesują się tym, co ich dzieci 
oglądają w telewizji. Prawie 70% badanych robi to często. Natomiast tylko 2% 
respondentów ujawniło, Ŝe nie zwraca uwagi na to, co ich dziecko ogląda. Młodsze 
dzieci często oglądają telewizję oraz lubiane przez nie reklamy razem z rodzicami (39% 
dzieci) lub same (29% dzieci). Rzadziej robią to z rodzeństwem lub z rówieśnikami. 
38% ankietowanych rodziców często rozmawia z dziećmi na temat widzianych przez 
nie reklam, tłumaczy i analizuje obraz, który został ukazany oczom dziecka. Większość, 
bo 54% osób, robi to dość rzadko, a tylko 8% respondentów nie robi tego wcale. 
Odpowiedzi badanych dotyczące odbioru reklam przez dzieci i ich wpływu na 
zachowanie dzieci prezentuje tabela 3.  

W opinii ponad 70% respondentów ich dzieci lubią oglądać reklamy. AŜ 71% osób 
twierdziło, Ŝe reklamy wywołują u ich dziecka pozytywne uczucia. Prawie nikt  
z badanych rodziców nie wybrał wariantu dotyczącego uczuć negatywnych, tj. lęku lub 
strachu. Większość badanych (74%) uwaŜała, Ŝe reklama wywiera wpływ na chęć 
posiadania przez dzieci reklamowanego produktu. Natomiast nie moŜna jednoznacznie 
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stwierdzić, jaki w opinii respondentów jest wpływ znajomości reklam na zakres 
akceptacji dzieci przez ich rówieśników. Liczba opinii potwierdzających twierdzenie  
o wystąpieniu tego zjawiska była tylko nieznacznie większa od opinii negujących. 

Tabela 3. Opinie respondentów na temat odbioru reklam przez dzieci 
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi % odpowiedzi 

1. Czy Pani/Pana dziecko lubi oglądać reklamy? 
tak 22 22,0 
raczej tak 54 54,0 
raczej nie 18 18,0 
nie 6 6,0 

2. Jakie uczucia w Pani/Pana dziecku wywołuje reklama? 
radość 63 63,0 
obojętność 27 27,0 
euforię 8 8,0 
lęk 1 1,0 
strach 1 1,0 

3. Czy reklamy wywierają wpływ na chęć posiadania przez Pani/Pana dziecko  
reklamowanego produktu? 

tak 19 19,0 
raczej tak 55 55,0 
raczej nie 18 18,0 
nie 8 8,0 

4. Czy zgadza się Pani/Pana ze stwierdzeniem, Ŝe im więcej dzieci znają reklam, tym są lepiej 
odbierane wśród swoich rówieśników? 

tak 14 14,0 
raczej tak 38 38,0 
raczej nie 24 24,0 
nie 24 24,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak wynika z danych tabeli 4. motywem, który w opinii badanych najbardziej 
przyciąga uwagę dzieci są postacie z kreskówek oraz ich rówieśnicy. Znane osoby 
występujące w reklamie przyciągają uwagę małego widza w niewielkim stopniu. 

Tabela 4. Opinie respondentów na temat atrakcyjności reklam dla dzieci 
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi % odpowiedzi 

1. Reklamy, jakich produktów przyciągają najbardziej uwagę Pani/Pana dziecka? 
zabawek 73 49.3 
artykułów dziecięcych 46 31,0 
artykułów spoŜywczych 16 10,8 
artykułów gospodarstwa domowego 13 8,7 

2. Na co Pani/Pana dziecko zwraca najczęściej uwagę w reklamach? 
postacie bajkowe 58 37,4 
rówieśników 42 27,0 
muzykę 32 20,6 
humor 15 9,6 
znane osobistości 8 5,1 

3. Co Pani/Pana zdaniem reklama wnosi do Ŝycia dziecka? 
chęć posiadania produktu ze względu na modę 53 53,0 
rozwija wyobraźnię 36 36,0 
chęć posiadania produktu ze względu na przydatność 18 18,0 
oderwanie od rzeczywistości 17 17,0 
humor 13 13,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Dzieci najchętniej oglądają reklamy zabawek (49,3% dzieci) oraz artykułów 
dziecięcych (31% dzieci). Najmniej interesujące są dla nich reklamy artykułów nie dla 
dzieci. Wyniki badania nie potwierdzają zatem tezy, Ŝe rodzaj reklamowanego produktu 
nie ma wpływu na postrzeganie reklam przez dzieci. Respondenci uwaŜają, Ŝe na chęć 
posiadania przez dzieci reklamowanych produktów wpływają bawiący i śmiejący się do 
nich z ekranu rówieśnik oraz postać z kreskówek, czyli takie osoby, które dzieci znają  
i darzą sympatią. Zdecydowana większość respondentów (około 70% osób) uwaŜa, Ŝe 
reklama wywiera wpływ na chęć posiadania reklamowanego artykułu. AŜ 53% 
badanych jest zdania, Ŝe chęć posiadania produktu przez ich dzieci podyktowana jest 
przez panująca modę. 17% respondentów było zdania, Ŝe reklama odrywa ich dzieci  
od rzeczywistości. Tylko 15% osób uwaŜało, Ŝe reklama wnosi humor w Ŝycie ich 
dziecka.  

Analizując dane zawarte w tabeli 5 moŜna stwierdzić, Ŝe dla ponad połowy dzieci 
respondentów waŜne jest posiadanie reklamowanych produktów. Większość 
ankietowanych (77% osób) przyznaje, Ŝe ich dziecko jest usatysfakcjonowane, gdy 
otrzymuje zabawkę widzianą wcześniej na ekranie telewizora. Podobna liczba osób 
deklaruje, Ŝe dzieci cieszą się z otrzymania zabawek w telewizji niereklamowanych. 

Tabela 5. Opinie badanych dotyczące wpływu reklam na zachowanie dzieci 
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi % odpowiedzi 

1. Czy w wyniku oglądania reklam Pani/Pana dziecko zaczęło wymuszać  
zakupy reklamowanych artykułów? 

tak 13 13,0 
raczej tak 29 29,0 
raczej nie 32 32,0 
nie 26 26,0 

2. Czy waŜne jest dla Pani/Pana dziecka posiadanie reklamowanych rzeczy? 
tak 9 9,0 
raczej tak 43 43,0 
nie zauwaŜyłam/em 9 9,0 
raczej nie 16 16,0 
nie 23 23,0 

3. Czy zauwaŜył(a) Pani/Pan u swojego dziecka brak satysfakcji z otrzymania zabawki,  
której nie widziało wcześniej w telewizji? 

tak 1 1,0 
raczej tak 11 11,1  
nie zwróciłam/(am) uwagi 10 10,1  
raczej nie 40 40,4  
nie 37 37,3 
brak odpowiedzi 1 1,0 

4. Czy zauwaŜył(a) Pani/Pan u swojego dziecka satysfakcję z otrzymania zabawki,  
której reklam ę widziało wcześniej w telewizji? 

tak 34 34,0 
raczej tak 43 43,0  
nie zwróciłam/(am) uwagi 5 5,0 
raczej nie 7 7,0 
nie 11 11,0 

5. Czy chciałaby Pani/Pan Ŝeby została ograniczona liczba reklam kierowanych do dzieci? 
tak 36 36,0 
nie mam zdania 3 3,03 
nie 36 36,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Wśród badanych taka sama była liczba zwolenników co przeciwników kierowania 
reklam do ich dzieci (po 36% badanych). Interesujące jest, Ŝe aŜ 28% osób nie udzieliło 
odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii. Przypuszczać moŜna, Ŝe odpowiedzi nie 
udzielili rodzice u których reklama skierowana do dzieci wywołuje mieszane uczucia.  

Ciekawe wydają się opinie rodziców dotyczące wpływu reklam na stan 
psychospołeczny ich dzieci. Prezentuje je tabela 6. 

Tabela 6. Opinie badanych na temat wpływu reklam na stan psychospołeczny ich dziecka 
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi % odpowiedzi 

1. Czy w wyniku oglądania reklam poprawiła się wymowa Pani/Pana dziecka? 
tak 5 5,0 
raczej tak 20 20,0 
nie zauwaŜyłam/em 17 17,0 
raczej nie 40 40,0 
nie 18 18,0 

2. Czy w wyniku oglądania reklam poprawił się słuch muzyczny Pani/Pana dziecka? 
tak 2 2,0 
raczej tak 15 15,0 
nie zauwaŜyłam/em 29 29,0 
raczej nie 37 37,0 
nie 17 17,0 

3. Czy w wyniku oglądania reklam poprawiła się pamięć Pani/Pana dziecka? 
tak 30 30,0 
raczej tak 22 22,0 
nie zauwaŜyłam/em 19 19,0 
raczej nie 14 14,0 
nie 15 15,0 

4. Czy w wyniku oglądania reklam Pani/Pana dziecko stało się nadpobudliwe? 
tak 1 1,0 
raczej tak 8 8,0 
nie zauwaŜyłam/em 19 19,0 
raczej nie 22 22,0 
nie 50 50,0 
5. Czy wg Pani/Pana w wyniku oglądania reklam poprawił się ogólny stan wiedzy Pani/Pana dziecka? 

tak 16 16,1 
raczej tak 31 31,3 
nie zauwaŜył(am)/em 9 9,0 
raczej nie 28 28,2 
nie 15 15,1 
brak odpowiedzi 1 1,0 

6. Czy według Pani/Pana reklamy mają wpływ na kształtowanie dziecięcej wyobraźni? 
tak 38 38,3 
raczej tak 34 34,3 
nie zauwaŜył(am)/em 6 6,0 
raczej nie 13 13,1 
nie 8 8,0 

7. Czy reklamy pomogły Pani/Panu w kształtowaniu w dziecku nawyków dbania o higienę? 
tak 25 25,2 
raczej tak 26 26,2 
nie zwróciłam/(am) uwagi 11 11,1 
raczej nie 25 25,2 
nie 12 12,1 
brak odpowiedzi 1 0,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Według większości respondentów oglądanie reklam ma wpływ na poprawę pamięci 
u ich dzieci oraz kształtowanie się ich wyobraźni. Ponadto oddziałuje na wyrobienie 
nawyków dbania o higienę. Natomiast według większości badanych reklamy nie 
wywołały ani poprawy słuchu muzycznego u ich dziecka ani jego wymowy. Znaczna 
część ankietowanych (72%) twierdziła, Ŝe reklama nie powoduje nadpobudliwości 
dzieci. Podzielone są natomiast zdania respondentów w kwestii; czy w wyniku 
oglądania reklam poprawił się ogólny stan wiedzy najmłodszych. 47% badanych 
odpowiedziało twierdząco, a 43% przecząco.  

Podsumowanie 
W świetle przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe w opinii ankietowych 

reklama ma pozytywny wpływ na dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Ponad 70% 
respondentów uwaŜało, Ŝe reklamy rodzą u dzieci pozytywne uczucia oraz Ŝe wywołują 
u nich chęć posiadania promowanych produktów, co powoduje, Ŝe reklama jest 
skutecznym narzędziem marketingowym. Po otrzymaniu promowanych produktów 
ponad trzy czwarte dzieci jest zadowolonych z tego faktu, a samo oglądanie przez nie 
reklam przyczynia się w pewnym sensie do ich rozwoju psychospołecznego, zwłaszcza 
pamięci i wyobraźni. Dowodzi to, Ŝe przepisy regulujące stosowanie reklamy wobec 
dzieci są skuteczne, a większość firm realizuje przemyślaną strategię marketingową. 

Okazało się, Ŝe uwagę dzieci w omawianym wieku najskuteczniej przyciągają 
postaci z kreskówek oraz ich rówieśnicy. Ich udział w reklamach jest zatem wskazany, 
zwłaszcza podczas promocji produktów dla dzieci przeznaczonych i dla nich 
atrakcyjnych.  

THE INFLUENCE OF TELEVISION ADVERTISING  

ON CHILDREN ACCORDING TO SURVEY RESEARCH  

Summary  

Children are involved in the purchase and consumption of goods and services, not just 
passively but actively. Therefore, from the earliest years, they are the subject of vendors’ impact. 
They are, however, a specific recipient, not fully conscious of the purpose and tools of the impact. 
The paper presents the specificities of children as consumers of television advertising and  
the impact of advertising on children’s behavior and skills. 
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ZMIANY ZACHOWAŃ NABYWCZYCH NA RYNKU 

PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH  

Streszczenie  
W artykule scharakteryzowano stan i tendencje rozwojowe rynku produktów ekologicznych. 

Szczególną uwagę zwrócono na determinanty zachowań konsumentów jako czynników 
dynamizujących lub ograniczających rozwój rynku produktów ekologicznych.  

Wprowadzenie  
W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć zainteresowanie konsumentów produktami 

ekologicznymi. Wynika to z faktu, Ŝe coraz większe znaczenie zyskuje powrót do 
natury, dbałość o środowisko, troska o zdrowie, co ma swoje konsekwencje  
w decyzjach nabywczych konsumentów. Rosnący popyt na produkty ekologiczne jest 
jednym z elementów składowych głębszych zmian, jakie dokonują się  
we współczesnym modelu konsumpcji. Rozwój zachowań nabywczych na rynku 
produktów ekologicznych potwierdzają liczne badania krajowe i zagraniczne. 
Zachowania konsumentów wobec produktów ekologicznych zaleŜą od róŜnych 
czynników. Determinuje je przede wszystkim poziom świadomości ekologicznej, 
poziom dochodów, poziom wiedzy i działania marketingowe. Zmiany zachodzące  
w stylach Ŝycia konsumentów na rzecz produktów przyjaznych środowisku stanowią 
istotną przesłankę do uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach 
marketingowych. 

Stan i tendencje rozwoju na rynku produktów ekologi cznych  
Rynek produktów ekologicznych naleŜy aktualnie do dynamicznie rozwijających 

się sektorów rynku w krajach wysokorozwiniętych. Podobne tendencje moŜna 
zauwaŜyć w Polsce. Podstawowym segmentem rynku jest Ŝywność ekologiczna. 
Według róŜnych szacunków Polacy rocznie przeznaczają na nią od 80 do 600 mln zł.  
W 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nastąpił wzrost gospodarstw ekologicznych  
o 28%. Na przełomie ostatnich trzech lat, w Polsce odnotowano ponad trzykrotny 
wzrost liczby producentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. 
Według firmy badawczej Euromonitor International wartość europejskiego rynku 
Ŝywności ekologicznej w 2009 roku przekroczy wartość 34,5 mln euro (prawie  
152 mnl zł) i będzie o około 20% wyŜsza niŜ w 2008 roku. Średni wzrost sprzedaŜy 
Ŝywności ekologicznej w krajach Unii Europejskiej wynosi 10%, ale w niektórych 
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państwach jest znacznie wyŜszy. W Szwecji dochodzi nawet do 40%2. Instytut 
badawczy Datamonitor podaje, Ŝe w 2006 roku wartość światowego rynku Ŝywności 
ekologicznej zwiększyła się o 13,6%. W 2008 roku Wal-Mart odnotował wzrost 
sprzedaŜy ekoproduktów o 66% (37% wzrost popytu organicznego mleka oraz 47% 
fluorescencyjnych Ŝarówek w porównaniu do 2007 roku). Szybko rozwijającym się 
segmentem produkcji ekologicznej są takŜe kosmetyki, detergenty, meble, zabawki oraz 
materiały budowlane. 

Zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi jest reakcją 
społeczeństw poindustrialnych na zanieczyszczenia środowiska. Jest wyrazem nowych 
preferencji eksponujących te aspekty konsumpcji, które związane są z szerszym 
zjawiskiem, jakim jest wyŜsza jakość Ŝycia3. Badania CBOS z 2006 roku pokazują,  
Ŝe 54% polskich konsumentów unika kupowania produktów szkodliwych dla 
środowiska. Z kolei trzy czwarte Europejczyków, jak wynika z opublikowanego w 2008 
roku sondaŜu przeprowadzonego przez Eurobarometr, deklaruje gotowość nabywania 
takich produktów po wyŜszych cenach. Jednak średnio tylko 17% Europejczyków 
przyznało, Ŝe dokonało zakupu produktów przyjaznych środowisku w ciągu ostatniego 
miesiąca. Oznacza to, Ŝe niemal 60% deklaruje chęć przestawienia się na produkty 
ekologiczne, ale jeszcze nie zmieniło swoich zachowań konsumenckich.  

Determinanty zachowa ń konsumentów na rynku produktów 
ekologicznych  

Jednym z kluczowych czynników motywujących konsumentów do zakupu 
produktów ekologicznych jest ich stan świadomości ekologicznej. Definiuje się ją jako 
zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie 
związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego a warunkami i jakością 
Ŝycia człowieka4. Na kształtowanie świadomości ekologicznej konsumentów wpływa 
pięć podstawowych czynników: poczucie osobistego zagroŜenia, poczucie własnej 
odpowiedzialności za stan środowiska; poziom wiedzy, poczucie bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz gotowość do osobistych samoograniczeń5. 

Poczucie osobistego zagroŜenia ma decydujący wpływ na kształtowanie 
emocjonalnego stosunku konsumentów do ochrony środowiska. Im mocniej czują się 
oni osobiście dotknięci problemami ochrony środowiska, tym większe jest 
prawdopodobieństwo, Ŝe w swoich decyzjach nabywczych będą kierować się kryteriami 
ekologicznymi. Z badań CBOS z 2008 roku wynika, Ŝe 61% konsumentów wyraŜa 
zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego. Porównując wyniki z poprzednich lat 
OBOP (1993r. −78%, 2000r. −51%), naleŜy stwierdzić, Ŝe zmniejsza się niepokój,  
co prawdopodobnie związane jest z lepszymi ocenami ochrony środowiska w Polsce. 
Świadomość zagroŜenia ekologicznego jest wyraźnie większa wśród mieszkańców wsi  
i małych miasteczek (92% i 89%). Natomiast w duŜych miastach powyŜej 500 tys. 
mieszkańców co druga osoba wyraŜa przekonanie o zatruciu środowiska (CBOS, 2008). 
Konsumenci coraz częściej są świadomi, Ŝe ich stan zdrowia zaleŜy od stanu 
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nr 4, s. 51. 
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środowiska. Prognozuje się, Ŝe uczucie niepokoju o przyszłość, jakiego konsumenci 
będą doznawać, w coraz większym stopniu pociągać będzie za sobą wzrost 
zapotrzebowania na informacje o nowej jakości produktów i korzyściach dla zdrowia 
oraz środowiska naturalnego, jak równieŜ na gwarancje związane z produktem6. 

Poczucie odpowiedzialności za środowisko nierozerwalnie wiąŜe się  
z przekonaniem o długofalowej efektywności indywidualnego reagowania 
konsumentów na środowisko. Konsumenci prezentujący róŜny poziom świadomości 
ekologicznej przypisują odpowiedzialność za taki stan róŜnym podmiotom, m.in. 
państwu, przedsiębiorstwom czy instytucjom polityczno-społecznym. Prawie połowa 
badanych (46%) uwaŜa, Ŝe działania ich samych oraz członków ich rodzin przyczyniają 
się do poprawy stanu środowiska w miejscowości, w której zamieszkują  
(dla porównania 1992 − 35%, 1999 − 51%, 2000 − 59%, 2006 − 56%).  

Ekologiczne zachowania konsumentów są determinowane nie tylko świadomością 
ekologiczną, ale takŜe czynnikami ekonomicznymi. Czynnikiem ekonomicznym jest 
dochód, który w powiązaniu z ceną stanowi podstawę podejmowania decyzji 
konsumpcyjnych. Wyniki badań przeprowadzonych w USA i Kanadzie wskazują, Ŝe 
68% konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkt ekologiczny, ale ta granica 
akceptacji wynosi jedynie 10%7. Podobne wyniki uzyskano w Europie Zachodniej, 
gdzie ponad połowa konsumentów zadeklarowała, Ŝe zapłaciłaby więcej, ale tylko  
o 10%-20% w zaleŜności od rodzaju produktu8. W Polsce badania wskazują podobne 
granice akceptacji wyŜszej ceny.  

Istotny wpływ na zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych 
ma edukacja, wpływająca na rozwój u konsumentów indywidualnej i społecznej 
świadomości, opartej na rzetelnej wiedzy, nowej hierarchii wartości w relacjach 
człowiek-przyroda. Ponad połowa Polaków (69%), jak wskazuje wynik z badań OBOP 
z 2007 roku, uwaŜa się za osoby poinformowane o sprawach ochrony środowiska, ale 
tylko 9% ocenia bardzo dobrze poziom swojej wiedzy.    

Istotną rolę odgrywają takŜe działania marketingowe. UmoŜliwiają nabywcom 
zwrócenie uwagi na określony produkt oraz poinformowanie ich o korzyściach, a takŜe 
identyfikację przedsiębiorstwa i jego przyjaznych dla środowiska produktów i działań.  

Proces kształtowania zachowa ń konsumpcyjnych na rynku 
produktów ekologicznych  

Określony poziom świadomości ekologicznej świadczy o stopniu rozpoznania  
i oceny stanu środowiska, a takŜe przyznania w hierarchii wartości znaczenia 
wartościom ekologicznym wyraŜanym przez preferencje, które ostatecznie prowadzą do 
zachowań na rzecz produktów ekologicznych. W procesie kształtowania konsumpcji na 
produkty ekologiczne moŜna wyróŜnić cztery etapy9:  

                                                           
6 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Wrocław 1998, s. 20. 
7 S. Bonti-Ankomah, K.E. Yiridoe: Organic and Conventional Food: A Literature Review of the Economics of Consumer 

Perceptions and Preferences. Organic Agriculture Centre of Canada, Canada 2006, s. 32. Za: R. Cunningham: Who is the 
Organic Consume. Growing Organic Conference, Red Deer, Alberta, March 11-12 2002. 

8 O’Donovan, P. McCarthy: Irish consumer preference for organic meat. „British Food Journal” 2002, nr 104(3/4/5),  
s. 353-370; F. Soler, J.M. Gil, M. Sanchez: Consumers’ acceptability of organic food in Spain: Results from an experimental 
auction market. „British Food Journal” 2002, nr 104(8),s. 670-687. 

9 Por. Świadomość ekologiczna konsumentów polskich. Red. A. Wiśniewski.  Konsumencki Instytut Jakości, Warszawa 
1995, s. 59-60. 
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1. Etap uświadomienia – konsument uświadamia sobie występowanie problemów 
ekologicznych w otaczającej go rzeczywistości, ale nie kupuje produktów 
ekologicznych. 

2. Etap zainteresowania – konsument coraz bardziej interesuje się szczegółami 
dotyczącymi produkcji ekologicznej, jej oznakowania, miejsc sprzedaŜy, gromadzi 
informacje na ten temat, rozszerza wiedzę. 

3. Etap woli – konsument zdecydowany jest na zakup produktów ekologicznych. 
4. Etap akcji – motywowany konsument zaczyna działać w sposób przyjazny dla 

środowiska naturalnego, co polega m.in. na nabywaniu produktów ekologicznych.  
Są to kolejne stopnie dojrzewania konsumenta do zakupu produktów 

ekologicznych. Zmiana zachowań konsumpcyjnych na rzecz produktów przyjaznych 
środowisku jest to proces uwzględniający zmianę trzech istotnych elementów: rodzaju 
popytu, poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej (tabela 1). 

Tabela 1. Typy konsumentów ze względu na popyt na produkty ekologiczne 

Typ konsumenta 
Charakterystyka 

konsumenta Model konsumpcji Rodzaj popytu 

Nieekologiczny 

brak wiedzy brak lub 
niski poziom świa-

domości ekologicznej 
podporządkowany 

kultowi materii 

zakupy przewyŜszają 
potrzeby, nieoszczędne 

uŜytkowanie gazu, wody, 
energii 

zakupy pod wpływem 
reklamy, zakupy ze 

względu na opakowanie, 
zakupy produktów 

jednorazowych, 
nietrwałych 

Przeciętny 
niski poziom wiedzy  

i świadomości 
ekologicznej 

zakupy przewyŜszają 
potrzeby, oszczędność 

zasobów wyłącznie  
z przyczyn 

ekonomicznych 

podobnie jak wyŜej oraz 
zakupy ekologicznych 

produktów pod wpływem 
przypadkowych 

informacji 

Przyjazny 

znaczna wiedza 
ekologiczna, konsument 

chce być postrzegany 
jako ekologiczny, jest 

podatny na podniesienie 
poziomu świadomości 

ekologicznej, kieruje się 
powodami zdrowotnymi 

lub snobistycznymi 

oszczędność  
w uŜytkowaniu zasobów 

z przyczyn ekono-
micznych lub 

snobistycznych 

zakupy produktów 
czystej produkcji, kupo-

wane są  rzadko produkty 
niebezpieczne dla środo-
wiska, zakupy produk-

tów reklamowanych jako 
ekologiczne, ale bez 
sprawdzania praw-
dziwości reklamy 

Ekologiczny 

duŜa wiedza 
ekologiczna, wysoka 

świadomość ekologiczna, 
zmiana stylu Ŝycia 

oszczędne uŜytkowanie 
zasobów w celu ich 

ochrony 

zakupy produktów 
przyjaznych środowisku, 

trwałych produktów 
wysokiej jakości, 

przeznaczonych do 
ponownego uŜytku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. G. Kobyłko. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 81. 

We wszystkich krajach, w których przeprowadzano badania deklarują oni podobne 
motywy zakupu produktów ekologicznych. Wśród nich na pierwszym miejscu jest 
zdrowie własne i rodziny, w mniejszym stopniu natomiast troska o stan środowiska. 
Badania motywów zakupu Ŝywności ekologicznej wykazały, Ŝe 31% kieruje się 
dbałością o siebie i bliskich, 25% problemami zdrowotnymi. Inne motywy 
dokonywania zakupu to namowa znajomych (13%), przypadek (10%), moda (7%), 
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wegetarianizm (5%). Niewielki odsetek (zaledwie 4%) respondentów podało, Ŝe zaczęło 
kupować Ŝywność ekologiczną z powodu zainteresowania ochroną środowiska 
naturalnego10. Badania te pokazują, jak silny jest motyw zdrowotny. Przywiązywanie 
wagi do zdrowia jest niewątpliwie waŜną jakościową zmianą współczesnego modelu 
konsumpcji.  

Bardzo istotnym czynnikiem inicjującym zachowania konsumentów jest fakt 
posiadania dzieci. Według badań przeprowadzonych w USA przez INFOCUS 
Environmental 24% rodziców zmieniło swoje zachowania na rynku z powodu dzieci 
(kids of motives). Z badań Gemius z 2006 roku wynika, Ŝe co czwarty rodzic poszukuje 
atestów i certyfikatów ekologicznych w celu zakupu zabawki. Takie czynniki, jak 
przynaleŜność konsumentów do wyŜszej klasy społecznej (są skłonni zapłacić  
za eliminowanie zanieczyszczeń11), wartości osobiste, poczucie szczęścia, postawa 
altruistyczna oraz otwarta postawa w stosunku do otoczenia, mają równieŜ wpływ  
na zachowania nabywcze produktów ekologicznych12.  

Na świecie podjęto wiele badań w celu określenia charakterystyki konsumenta 
charakteryzującego się popytem na produkty ekologiczne. Stwierdzono, Ŝe jest to 
człowiek zamoŜny, wykształcony i młody. Z badań CBOS z 2006 roku wynika, Ŝe 42% 
ludzi młodych unika kupowania produktów szkodliwych dla środowiska (54% 
wszystkich konsumentów unika takich zakupów). W Polsce badania CBOS w latach 
1992-2008 pozwoliły na wyodrębnienie grupy konsumentów proekologicznych,  
w której dominują ludzie wykształceni, relatywnie zamoŜni, mieszkańcy duŜych miast.  

Perspektywy rozwoju zachowa ń konsumpcyjnych na rynku 
produktów ekologicznych 

Porównanie wyników badań przeprowadzonych w ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach dowodzi wyraźnego wzrostu świadomości zagroŜeń ekologicznych. 
Jednocześnie naleŜy stwierdzić, Ŝe świadomość ekologiczna konsumentów jest niska. 
Istnieje takŜe wyraźna rozbieŜność między deklaracjami a realnym postępowaniem na 
rynku. Konsumenci intuicyjnie łączą zanieczyszczenia środowiska z zagroŜeniem 
własnego zdrowia. Ten typ świadomości występuje najpowszechniej. Wartości 
ekologiczne są postrzegane jako waŜne, gdy zagroŜenie dotyka bezpośrednio 
konsumenta, stąd znaczenia nabiera motyw zdrowotny przy zakupie produktów 
ekologicznych.  

Jedną z barier rozwoju zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych 
są niskie dochody konsumentów. Z punktu widzenia korzyści dla środowiska i zdrowia 
konsumenta produkty ekologiczne są szeroko akceptowane, ale pod względem 
ekonomicznym są one akceptowane najczęściej przez konsumentów o wyŜszych 
dochodach. NaleŜy takŜe pamiętać o zjawisku hipotetycznej gotowości do płacenia 
(hypothetical  willingness to pay), które oznacza, Ŝe gotowość konsumentów do 

                                                           
10 I. Mackiewicz-Walczak: Zachowania nabywcze konsumentów na rynku Ŝywności ekologicznej w świetle badań 

bezpośrednich − czynniki wpływające na zakup Ŝywności ekologicznej w Polsce. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php? 
rodzaj=03&id_numer=976806. 

11 F.G. Kaiser, S. Wolfing, U. Fuhrer: Environmental attitude and ecological behavior. „Journal of Environmental 
Psychology”1999, nr 19, s. 57-60.  

12 Por. K. Nyborg R.B Howarth, K.A. Brekke: Green consumers and public policy: On socially contingent moral 
motivation. „Resource&Energy Economics” 2006, vol. 28 s. 351-366. (Na takie czynniki wskazują takŜe wcześniejsze 
badania R.E. Dunlapa, C.D. Batsona, R.A. Kerbera, D.M. Sadmahla i P.A. Robertsona).  
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płacenia wyŜszych cen ma charakter deklaratywny, w rzeczywistości  trudniej godzą się 
na wyŜszą premię rynkową13. 

Na percepcję produktów ekologicznych wpływa w duŜym stopniu informacja 
rynkowa i działania podejmowane przez instytucje, które ją tworzą, przetwarzają  
i wykorzystują w oddziaływaniu na konsumentów. Na polskim rynku występuje luka 
informacyjna, i w związku z tym niewykorzystany potencjał wzrostu14. Wiele badań 
wskazuje, Ŝe rośnie liczba konsumentów nabywających produkty ekologiczne, choć na 
ogół konsumenci mają tylko elementarną znajomość zagadnień związanych  
z ekologiczną produkcją i oznakowaniem. MoŜna zaobserwować u nich brak rozeznania 
złoŜoności i specyficznego charakteru produktów ekologicznych, nie mają wiedzy  
o korzyściach płynących z zakupu  produktów ekologicznych. Mają teŜ sceptyczny 
stosunek do oznaczeń, co powoduje kwestionowanie ich wiarygodności15. W krajach 
Europy Zachodniej sytuacja kształtuje się znacznie lepiej. Z badań Eurobarometru  
z 2009 roku wynika, Ŝe większość Europejczyków (52%) twierdzi, Ŝe są w stanie 
rozpoznać produkt autentycznie przyjazny dla środowiska na podstawie jego etykiety. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe podstawę rynku stanowią konsumenci, którzy regularnie 
kupują produkty ekologiczne. Z analizy zmian zachodzących na polskim rynku 
produktów ekologicznych w długim okresie czasu, naleŜy stwierdzić, Ŝe udział 
regularnych konsumentów jest ciągle jeszcze niewielki, ale stale rośnie16.  

Badania Boston Consulting Group Capturing the Green Advantage for Consumer 
Companies wskazują, Ŝe kryzys, jaki ma obecnie miejsce w gospodarce światowej, nie 
zmienił trendu w zmianach preferencji konsumenckich. W porównaniu z 2007 rokiem 
w 2008 roku więcej konsumentów zakupiło ekologiczne produkty (odpowiednio 32%  
i 34%) oraz więcej konsumentów jest skłonnych do zapłacenia wyŜszej ceny, gdyŜ są 
postrzegane jako dobra o wyŜszej jakości (odpowiednio 20% i 24%). W obliczu 
kryzysu konsumenci są niechętni do rezygnacji z organicznej Ŝywności, która stała się 
symbolem lepszej jakości.  

Zakończenie 
W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć rosnący popyt na produkty ekologiczne. Jak 

wskazują róŜnorodne badania i analizy ten trend utrzyma się w ciągu kolejnych lat. 
Pomimo pozytywnych konotacji związanych z produktami ekologicznymi liczba ich 
nabywców jest jeszcze ciągle niska, co wynika z wielu przyczyn m.in. z braku wiedzy, 
małej ich dostępności czy niskich dochodów. Nie wierzą oni często w deklaracje 
producentów i sprzedawców. Percepcja pojęcia produkty ekologiczne jest równieŜ dość 
ograniczona. Najczęściej konsumenci kojarzą je z Ŝywnością organiczną. Mają 
niewielką świadomość i potrzebę poszukiwania innych produktów jak meble, 
kosmetyki, detergenty itp. Konsumenci mają takŜe bardzo niepełną, fragmentaryczną  
i ogólną znajomość ich oznaczeń. Istniejąca sytuacja sprawia, Ŝe produkty ekologiczne 
wymagają odpowiedniej strategii marketingowej, a zwłaszcza określenia roli i zakresu 
wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingu-mix.  

                                                           
13 K. Millock, L.G. Hansen, M. Wier, L.M. Andersen: Willingness to pay for organic foods: a comparison between servey 

date and panel date fron Denmark. Materials the 13th annual EAERE Conference Monterey, 2002, June, s. 73. 
14 W. Łuczka-Bakuła: Rynek Ŝywności ekologicznej. PWE, Warszawa 2007, s. 127.  
15 K. Giannakas: Information asymmetries and consumption decisions in organic food product markets. „Canadian Journal 

of Agricultural Economics”2000, nr 50,s. 47-49, C. Fotopoulos, A. Krystallis: Organic product avoidance: reasons  
for rejection and potential buyers identification in a countryside survey. „British Food Journal” 2002, Vol. 104, nr 3/4/5.  

16 Por. W. Łuczka-Bakuła: Rynek Ŝywności ekologicznej…,s. 122-123.  
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CHANGES OF PURCHASING BEHAVIORS ON THE MARKET 

OF ECOLOGICAL PRODUCTS 

Summary 

The paper characterizes state and development tendencies of ecological products market.  
A particular attention on determinants of the consumer behavior is paid. Influence of these 
determinants on a dynamics of development of the ecological products market was additionally 
considered. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Piotr Zawadzki1 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR ŚRODKÓW 
MASOWEGO PRZEKAZU PRZEZ KLIENTÓW 

Streszczenie  
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na wybór środków masowego przekazu 

przez klientów. Na wstępie autor opisuje elementy określające wielkość rynku medialnego, 
przedstawia podstawowe i dodatkowe środki masowego przekazu oraz kryteria ich wyboru przez 
klientów. Autor prezentuje równieŜ wyniki badań własnych dotyczących zachowań czytelników – 
częstotliwości zakupu prasy oraz kryteria jej wyboru. W artykule zaprezentowano czynniki 
określające potrzeby i oczekiwania tej grupy klientów, wśród których naleŜy wskazać motywy 
zakupu oraz treści poszukiwane w prasie. W zakończeniu autor przedstawia poziom i styl Ŝycia 
jako elementy wpływające na konsumpcję środków masowego przekazu.  

Wstęp  
Z punktu widzenia przedsiębiorców funkcjonujących na rynku medialnym istotna 

jest znajomość czynników wpływających na wielkość tego rynku. Determinanty te 
decydują m.in. o strukturze konsumpcji, specyfice potrzeb nabywców czy teŜ określają 
motywy zakupu. W artykule autor dokonuje analizy zagadnień związanych z wyborem 
źródeł informacji, jak równieŜ zachowań konsumenckich czytelników dzienników oraz 
ich potrzeb i oczekiwań. Wydaje się, Ŝe obok poziomu Ŝycia i tempa wzrostu dochodów 
ludności, są to najwaŜniejsze czynniki określające wielkość rynku ogólnopolskiej prasy 
codziennej. Ich znajomość w duŜym stopniu wpływa na działania podejmowane przez 
wydawców funkcjonujących na tym rynku w zakresie oferowanego produktu oraz 
zmierzające do umocnienia pozycji konkurencyjnej poszczególnych wydawców. 

Rozwój rynku mediów i powstawanie nowych źródeł informacji powoduje,  
iŜ wybór środka masowego przekazu staje się dla konsumentów coraz trudniejszy. Sami 
konsumenci dokonują wyboru starając się optymalizować swoje działania w celu 
uzyskania maksymalnej uŜyteczności odbieranych informacji, przy moŜliwie jak 
najniŜszych kosztach. Pozyskanie większej niŜ inne media liczby klientów dzięki 
lepszemu dopasowaniu oferty wymaga poznania przesłanek, jakimi kierują się oni przy 
ich wyborze. 

Realizacji celu artykułu posłuŜyły badania, którymi objęto czytelników 
ogólnopolskiej prasy codziennej. Podstawowym narzędziem wykorzystanym  
w badaniach był kwestionariusz ankietowy. Badanie objęło 485 osób zamieszkujących 
województwo dolnośląskie i lubuskie lub przebywających na tym obszarze.  
W przeprowadzonym badaniu wzięły równieŜ osoby, które nie są czytelnikami 

                                                 
1 Piotr Zawadzki – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki Regionalnej  

i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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dzienników i zaspokajają potrzeby informacyjne przy wykorzystaniu innych środków 
przekazu. W takim przypadku autor zdecydował się uwzględniać udzielane odpowiedzi, 
mimo Ŝe część ankiety pozostawała niewypełniona. Było to jednak uzasadnione  
i w pewnym sensie dostarczało informacji o postawach tej grupy respondentów  
w zakresie czytelnictwa.  

Kryteria wyboru mediów przez klientów 
Konsumenci na rynku mediów dokonują stale wyboru pomiędzy róŜnymi środkami 

masowego przekazu co do sposobu i częstotliwości korzystania z nich. Dostępnymi 
źródłami informacji są stacje telewizyjne, stacje radiowe, serwisy internetowe, 
dzienniki ogólnopolskie, tygodniki, miesięczniki, prasa lokalna, itp. Tworzą one zbiór 
produktów i usług medialnych, z których klient moŜe skorzystać.  

Do listy kryteriów, które w rzeczywistości określają rozmiary zapotrzebowania na 
informacje naleŜy tradycyjnie zaliczyć poziom wykształcenia (im wyŜsze tym większy 
popyt), miejsce zamieszkania (miasto-wieś), strukturę wiekową (większe 
zainteresowanie ze strony osób starszych), ogólna zamoŜność mieszkańców, a takŜe 
inne dostępne źródła informacji oraz uwarunkowania regionalne (np. bogate tradycje 
czytelnicze na Śląsku). 

Największa grupa badanych osób jako podstawowy środek masowego przekazu 
wskazała telewizję (49,9%) – rys. 1. Dla niemalŜe jednej trzeciej respondentów rolę 
podstawowego źródła informacji pełni Internet. Te dwa media mają dla klientów 
decydujące znaczenie, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji. Pozostałe około 20% 
respondentów wskazywało radio oraz dzienniki, natomiast o wiele mniejsze znaczenie 
przypisywano w tym zakresie prasie lokalnej i tygodnikom (oba źródła po 0,6%). 
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Rys. 1. Podstawowy środek masowego przekazu 
Źródło: wyniki badań własnych. 

Dominująca pozycja telewizji widoczna jest w określonych grupach. Ponad 77% 
osób w wieku powyŜej 55 roku Ŝycia traktuje to medium jako podstawowe źródło 
informacji. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli uwzględni się inne kryteria. Telewizja 
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dominuje jako główne źródło informacji równieŜ w przypadku mieszkańców wsi 
(74,8% ankietowanych), osób z wykształceniem zawodowym (93,6%) oraz 
zarabiających do 1000 zł (73,4%). 

Coraz większe zainteresowanie jako źródło informacji wzbudza Internet.  
Dla niektórych grup to właśnie on staje się coraz częściej podstawowym środkiem 
masowego przekazu. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe Internet jako podstawowe 
źródło informacji wskazało 44,3% respondentów w wieku 18–25 lat (dla porównania 
telewizję 42,6%). Internet ma równieŜ dominującą pozycję w przypadku mieszkańców 
miast powyŜej 200 tys. (60,2%) oraz osób najlepiej zarabiających (56,5%).   

Internet, radio oraz telewizja w opinii respondentów są istotne równieŜ jako 
dodatkowe środki masowego przekazu, uzupełniające potrzebę informacji 
(odpowiednio 29,3%, 23,5% oraz 20,4%) – rys. 2. Pod tym względem najbardziej 
konkurują one z dziennikami oraz prasą lokalną (11,5% i 8,9% odpowiedzi). Jako 
źródła dodatkowe o najmniejszym znaczeniu badani konsumenci wskazywali tygodniki 
i miesięczniki (5,8% i 0,6%). 
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Rys. 2. Dodatkowe źródło informacji 
Źródło: wyniki badań własnych. 

Wyniki przeprowadzonych przez autora badań pozwalają stwierdzić, Ŝe  
za najbardziej powszechne źródła informacji konsumenci uznają telewizję oraz Internet. 
Jako waŜne źródło informacji naleŜy równieŜ uznać tradycyjny środek masowego 
przekazu jakim jest radio. 

Respondenci wybierając telewizję jako źródło informacji podkreślali przede 
wszystkim to, Ŝe jest ona obecnie najbardziej powszechnym i dostępnym źródłem 
informacji. Jako cechę, która decyduje o wyborze tego medium wskazywano bieŜącą 
aktualizację informacji oraz ich wizualną prezentację ułatwiającą lepszy odbiór. 

Wiele korzyści dostrzegają badane osoby równieŜ w Internecie jako podstawowym 
środku masowego przekazu. Zwraca się uwagę, iŜ medium to gwarantuje bieŜącą 
aktualizację informacji oraz pozwala na łatwe wyszukanie informacji o interesujących 
wydarzeniach. Wskazywano na wygodę dostępu oraz moŜliwość poszukiwania 
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wszystkich informacji o dogodnej dla respondentów porze dnia. Jako pozytywną cechę 
tego medium badane osoby wskazywały równieŜ na moŜliwość pogłębiania problemu 
poprzez dostęp do archiwalnych informacji. 

W opinii respondentów radio jest najłatwiej dostępnym oraz bieŜącym źródłem 
informacji. Dla wielu osób medium to zastępuje źródła podstawowe w określonych 
sytuacjach, kiedy niemoŜliwy jest odbiór innych źródeł, np. jazda samochodem, praca. 

Prasę codzienną uznali respondenci za doskonałe medium umoŜliwiające 
pogłębienie problematyki, rzetelną analizę i wyczerpujące objaśnienie tematu. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe czytanie prasy w przeciwieństwie do poprzednich mediów wymaga 
zaangaŜowania, a czytelnik wybierając określony tytuł dokonuje świadomego wyboru. 

Podobne opinie jak w przypadku dzienników badane osoby prezentowały na temat 
tygodników i miesięczników. Tu równieŜ podkreślano kwestię świadomego wyboru 
źródła, związanego często z zainteresowaniami czytelników, a takŜe moŜliwość 
uzyskania potwierdzonych informacji i pogłębienia problematyki. 

NaleŜy zaznaczyć, iŜ na rynku mediów rzadko występuje sytuacja, w której 
konsument korzysta przez dłuŜszy czas tylko z jednego źródła informacji. Najczęściej 
tych źródeł jest kilka i mają one dla konsumenta róŜne znaczenie2. Klient chce nie tylko 
docierać do aktualnej informacji, ale równieŜ zapoznać się z jej analizą oraz pogłębić 
daną problematykę – tabela 1. Niejednokrotnie jednocześnie korzysta z wielu środków 
(np. przegląda Internet oraz słucha radia). 

Tabela 1. Czynniki decydujące o wyborze środka masowego przekazu 

Kryterium % udzielonych odpowiedzi 
Aktualność informacji 71,5  
Dostępność środka 66,8  
Łatwość pozyskania informacji 55,3  
Przyzwyczajenie 41,9  
Cena  17,5  
PrestiŜ 1,6  

Źródło: wyniki badań własnych. 

Szybkość i aktualność informacji stanowi dla odbiorców mediów wartość 
najistotniejszą (71,5% wskazań). Rywalizację z dziennikami wygrywają w tym zakresie 
telewizja i radio, ale przede wszystkim Internet. Serwisy prezentowane w tych mediach 
są nie tylko szybsze, ale teŜ coraz bardziej atrakcyjne. Poza przekazywaną treścią  
i zdjęciami prezentują one materiały dźwiękowe i video. O wyborze określonego 
medium decyduje takŜe jego dostępność. Na znaczenie tego czynnika wskazywało 
ponad 66% badanych. Dla respondentów najbardziej dostępne środki masowego 
przekazu to radio, prasa codzienna oraz telewizja. 

Wśród czynników decydujących o wyborze określonego źródła informacji 
wskazywano równieŜ łatwość pozyskania informacji (55,3%) oraz przyzwyczajenie 
(41,9%). Jako media odpowiadające potrzebie klientów w zakresie łatwego pozyskania 
informacji wskazywano Internet oraz prasę codzienną. 

Czynnikami, które mają najmniejsze znaczenie dla respondentów przy wyborze 
źródła informacji jest cena oraz prestiŜ. Cenę jako czynnik istotny przy wyborze źródła 
informacji wskazało 17,5% badanych osób, natomiast prestiŜ 1,6%. 

                                                 
2 R. śabiński: Konsument na rynku prasowym. Wyd. WyŜszej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2005, s. 126. 
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Dla niektórych badanych grup istotniejszym czynnikiem niŜ aktualność okazała się 
kwestia dostępności danego źródła informacji. Czynnik ten wskazywały częściej osoby 
młode do 25 lat, a takŜe konsumenci gorzej wykształceni oraz mieszkańcy wsi.  
Dla osób powyŜej 55 roku Ŝycia najistotniejszą determinantą przy wyborze środka 
masowego przekazu okazało się przyzwyczajenie (80%). 

Pomimo, Ŝe cena okazała się mniej istotnym czynnikiem wyboru środka masowego 
przekazu jako źródła informacji, respondentów zapytano o wielkość wydatków 
ponoszonych w skali miesiąca na media – rys. 3. Celem badania było określenie 
wielkości wydatków na media przez przeciętnego respondenta oraz określenia udziału 
tych wydatków w budŜecie konsumentów. Okazuje się, Ŝe badani respondenci 
najczęściej wydawali na środki masowego przekazu od 20 do 50 zł (43,5% ogółu 
badanej zbiorowości). PowyŜej 100 zł na media wydaje 14,0% badanych osób, z czego 
ponad 200 zł wydaje 2,5%. Najmniej, tj. poniŜej 20 zł na środki masowego przekazu 
wydawało 19,6% respondentów. Wyniki te pozwalają na stwierdzenie, Ŝe przeciętna 
badana osoba wydaje niewiele na środki masowego przekazu, a poziom tych wydatków 
stanowi najczęściej około 1-2% przeciętnego wynagrodzenie brutto3. Niski poziom 
wydatków oznacza niewielki popyt na produkty i usługi medialne, a wiele osób 
poszukuje tańszych lub bezpłatnych źródeł pozyskiwania informacji. Czynniki 
ekonomiczne, przy niskim poziomie dochodów nabierają istotnego znaczenia, poniewaŜ 
regularny zakup dziennika jest dla konsumenta bardziej kosztowny niŜ regularne kupno 
tygodnika, miesięcznika czy korzystanie z mediów elektronicznych4. 
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Rys. 3. Wielkość wydatków na środki masowego przekazu 
Źródło: wyniki badań własnych. 

Wyniki badań wskazują ponadto, iŜ znacznie więcej na środki masowego przekazu 
wydają kobiety (powyŜej 100 zł – 16,1%) niŜ męŜczyźni (11,6%). W poszczególnych 
grupach wiekowych najwięcej wydają osoby w wieku średnim tj. 36-45 lat (22,4% 
powyŜej 100 zł). Najmniej wydają natomiast osoby młode (18-25 lat) oraz starsze 
powyŜej 55 roku Ŝycia (poniŜej 50 zł wydaje odpowiednio 60,6% oraz 88,5% w tych 
grupach wiekowych). 

                                                 
3 Z danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w 2005 r. wynosiło 2360,62 zł. 
4 R. śabiński: op.cit., s. 157. 
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Analiza zachowa ń klientów  
Zachowania konsumentów na rynku prasowym determinowane są przez czynniki  

o charakterze ekonomicznym, demograficznym oraz społeczno-kulturowym. Zmiana 
stylu Ŝycia, sposobu spędzania wolnego czasu, długość kontaktu ze środkami 
masowego przekazu wpływają w istotny sposób na podejście konsumentów. 

Jedna z najwaŜniejszych decyzji podejmowanych przez konsumentów dotyczy 
częstotliwości zakupu tytułów prasowych – rys. 4. Wyniki badań autora wskazują, iŜ 
około dwie trzecie badanych respondentów kupuje dzienniki raz w tygodniu lub 
częściej. Codzienne nabywanie dziennika deklaruje 10,3% respondentów, kupowanie 
trzy razy w tygodniu – 10,5%, dwa razy w tygodniu – 19,0%. Częstotliwość zakupu raz 
w tygodniu jest najbardziej powszechna wśród badanych osób uczestniczących  
w badaniu (27,0% ankietowanych). Sporadycznie, czyli rzadziej niŜ raz w tygodniu 
dzienniki kupowane są przez 21,9% respondentów, natomiast 11,3% nie kupuje ich 
wcale.  

10,3%

10,5%

19,0%

27,0%

8,9%

13,0%

11,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

codziennie

3 x w tygodniu

2 x w tygodniu

raz w tygodniu

1 x na dwa tygodnie

1 x w miesiącu

wcale

 
Rys. 4. Częstotliwość zakupu dzienników 
Źródło: wyniki badań własnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iŜ czynniki ekonomiczne  
i demograficzne w istotny sposób wpływają na częstotliwość zakupu dziennika 
ogólnopolskiego. Ich oddziaływanie jest róŜne w zaleŜności od tego, z jakimi grupami 
wiekowymi mamy do czynienia. Największą grupę regularnych czytelników,  
a za takich naleŜy uznać osoby kupujące dzienniki codziennie, trzy razy w tygodniu lub 
dwa razy w tygodniu, stanowią konsumenci z przedziałów wiekowych 46-55 lat 
(44,7%), 36-45 lat (44,7%) oraz 26-35 lat (41,7%). Grupy regularnych czytelników 
wśród pozostałych grup nabywców dzienników są zdecydowanie mniejsze –  
w przedziale wiekowym 18-25 lat odsetek ten wyniósł 32,0%, powyŜej 55 lat tylko 
34,3%. 

Wpływ na strukturę konsumpcji prasy ma równieŜ proces starzenia się 
społeczeństw krajów europejskich. Konsumenci młodsi i najstarsi na ogół rzadziej od 
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innych grup wiekowych czytają prasę codzienną, co potwierdzają dane Polskich Badań 
Czytelnictwa (tabela 2). 

Tabela 2. Struktura wieku czytelników gazet w roku 2006 

Wiek % czytelnictwa 
PoniŜej 16  2,07  
16 – 24  17,64  
25 – 34 19,65  
35 – 44 16,57  
45 – 54 20,89  
55 – 64 14,22  
PowyŜej 65 8,97  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PBC (dzienniki krajowe i regionalne). 

Istotnymi elementami wpływającymi na zachowanie nabywców na rynku 
ogólnopolskiej prasy codziennej są czynniki wpływające na wybór określonego 
dziennika. Respondenci uczestniczący w badaniu wśród determinant związanych  
z wyborem prasy codziennej najczęściej wskazywali: 

– treść dziennika – 76,5%, 
– lojalność wobec tytułu – 40,6%, 
– cenę dziennika – 27,2%, 
– oferowane dodatki – 23,3%, 
– reklamę w mediach – 5,8%, 
– wybór losowy – 3,1%,  
– reklamę w miejscu sprzedaŜy – 2,5%, 
– prestiŜ – 1,4%. 
Jak wynika z badań, znaczna część konsumentów dokonuje zakupu prasy 

codziennej kierując się przede wszystkim jego treścią oraz własnym przyzwyczajeniem. 
MoŜna zatem sądzić, Ŝe decyzje podejmowane przez konsumenta w zakresie wyboru 
dziennika mają charakter rozwaŜny i rutynowy, wskazujący na lojalność wobec danego 
tytułu. Do drugiej grupy czynników wpływających na decyzje czytelników naleŜą: cena 
dziennika oraz oferowane z nim dodatki. Oferowane dodatki wraz z daną gazetą są 
najczęściej elementem zwiększania sprzedaŜy egzemplarzowej, rzadziej natomiast 
budowania lojalności konsumentów.   

Najmniejsze znaczenie dla klienta przy zakupie prasy codziennej mają czynniki 
związane z reklamą danego tytułu w mediach i miejscu sprzedaŜy, a takŜe prestiŜ 
danego pisma oraz wybór losowy. Niski odsetek osób dokonujących zakupu w sposób 
losowy pokazuje, Ŝe wybór dziennika nie jest decyzją impulsywną.  

Dokonując analizy uzyskanych wyników nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, iŜ 
reklama poszczególnych tytułów prasowych nie jest czynnikiem istotnie wpływającym 
na podejmowane przez konsumenta decyzje o ich zakupie. Wydawcy tytułów 
prasowych planując kampanie reklamowe ograniczają je najczęściej do takich sytuacji 
jak: pojawienie się nowego tytułu na rynku, zmiana szaty graficznej pisma, reklama 
szczególnie intrygujących artykułów czy dodatków tematycznych5. 

 

                                                 
5 Ibidem, s. 159.  
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Potrzeby i oczekiwania nabywców dzienników 
Coraz częściej kluczem do zrozumienia rynku prasowego, obok prezentacji  

i sprzedaŜy treści, są potrzeby czytelników oraz wartości, jakich oni oczekują.  
W rozwaŜaniach nad czynnikami determinującymi wielkość rynku szczególne miejsce 
przypada właśnie tym elementom. Potrzeby i oczekiwania stanowią jednocześnie 
element rozpoczynający i kończący proces oferowania produktu. To z myślą o nich 
wydawca przystępuje do przygotowania produktu i to one stanowią podstawowe 
kryterium weryfikacji jego przydatności dla nabywcy. Analiza potrzeb i oczekiwań 
czytelników słuŜy zatem lepszemu dopasowaniu produktu do wymagań rynku 
ogólnopolskiej prasy codziennej. Znajomość potrzeb czytelników jest równieŜ 
elementem koniecznym przy podejmowaniu decyzji co do zakresu funkcjonowania 
wydawcy na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej. 

W procesie podejmowania decyzji o zakupie dzienników waŜną rolę odgrywają 
motywacje. W odniesieniu do konsumpcji proces motywacyjny daje się przedstawić 
jako zamknięta w ciągłym ruchu okręŜnym zaleŜność między uświadomieniem 
niezaspokojonej potrzeby, rozpoznaniem warunków i moŜliwości jej zaspokojenia, 
zachowaniem ukierunkowanym na zaspokojenie potrzeby i rozbudzeniem nowych 
potrzeb6.  

W przypadku omawianego rynku ogólnopolskiej prasy codziennej motywacje 
zakupu dzienników są bardzo zróŜnicowane. Wśród najczęściej podawanych moŜna 
stwierdzić, Ŝe dzienniki: 

– niosą ze sobą wartość informacyjną, 
– są sposobem na wykorzystanie czasu wolnego, 
– są przydatne w pracy zawodowej, 
– to sprawienie sobie przyjemności. 
Dla badanych czytelników najwaŜniejszym motywem zakupu prasy codziennej jest 

wartość informacyjna dzienników. UwaŜa tak prawie trzy czwarte badanych 
respondentów (72,4%). Dla 25,6% badanych motywem zakupu jest moŜliwość 
wypełnienia czasu wolnego, dla 23,1% przydatność w pracy zawodowej, a dla 16,5% 
motywem zakup była chęć sprawienia sobie przyjemności.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, Ŝe konsumenci największą wagę 
przywiązują do zawartości informacyjnej dzienników. Zapoznając się  
z przedstawionymi w dziennikach wiadomościami, konsument nie tylko zaspokaja 
potrzebę informacji, lecz takŜe realizuje inny bardzo waŜny dla niego cel, jakim jest 
podniesienie własnej wartości7. 

Dostępne na rynku dzienniki są w zasadzie wiązkami uŜyteczności dla 
konsumentów, a czytelnik wybierając określony tytuł wybiera taką wiązkę cech, która 
najlepiej zaspokaja jego potrzeby. Z tego względu istotne znaczenie dla wydawców ma 
umiejętność określenia, jakiego rodzaju informacji poszukuje konsument oraz jakie są 
jego zainteresowania (rys. 5).  

                                                 
6 G. Światowy: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006, s. 58. 
7 R. śabiński: op.cit., s. 161. 
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Rys. 5. Treści poszukiwane w prasie codziennej 
Źródło: wyniki badań własnych. 

Czytelnicy dzienników poszukują przede wszystkim informacji z kraju (79,6%).  
Po prasę codzienną respondenci sięgają takŜe, aby uzyskać informacje ze świata 
(59,2%), informacje lokalne (47,0%) oraz ze sfery publicystyki i gospodarki (39,6%). 
Mniejsze znaczenie mają informacje sportowe (20,8%) oraz słuŜące zaspokojeniu 
potrzeby rozrywki (22,3%). Najrzadziej respondenci wskazywali potrzebę 
poszukiwania reklam i ogłoszeń (10,1%) oraz informacji branŜowych (1,0%). 

Celem kaŜdego wydawcy jest zainteresowanie konsumenta danym tytułem, 
przekonanie go do zakupu oraz zapewnienie lojalności czytelników. Cele te mają 
istotne znaczenie przy konstruowaniu zawartości informacyjnej dzienników. JeŜeli 
konsument poszukuje takiej wiązki uŜyteczności, która zaspokoi jego potrzeby,  
to wydawca musi taką wiązkę w optymalny sposób przygotować. W wymiarze 
praktycznym sprowadza się to do proporcjonalnego nasycenia dziennika róŜnymi 
rodzajami informacji. KaŜde naruszenie tych proporcji powoduje, Ŝe dziennik nabiera 
specyficznego charakteru8. 

Zakończenie 
Konsumpcja w duŜym stopniu decyduje o poziomie, sposobach i stylu Ŝycia 

społeczeństwa. NaleŜy zatem przyjąć, iŜ poziom Ŝycia jest terminem pochodnym 
konsumpcji oraz potrzeb. Poprzez poziom Ŝycia naleŜy rozumieć stopień zaspokojenia 
potrzeb ludzkich wynikający z konsumpcji dóbr materialnych i usług oraz 
wykorzystania walorów środowiska naturalnego i społecznego. Z definicji tej wynika, 
Ŝe poziom Ŝycia jest w istocie relacją między potrzebami a faktyczną konsumpcją. 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, Ŝe taki sam poziom konsumpcji moŜe oznaczać dla 
róŜnych ludzi (grup, społeczeństw) inny stopień zaspokojenia potrzeb, poniewaŜ ludzie 

                                                 
8 Ibidem, s. 161. 
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mają odmienne potrzeby. Zdarzają się sytuacje, Ŝe taki sam stopień zaspokojenia 
potrzeb (satysfakcji) zostaje osiągnięty przy róŜnych poziomach konsumpcji9. 

Istotnym elementem wpływającym na rozmiary i cechy popytu na rynku 
medialnym, rodzaj i charakter segmentów tego rynku oraz moŜliwości zakupu dóbr  
i usług jest otoczenie ekonomiczne. Wśród ekonomicznych determinant konsumpcji 
jednostki ludzkiej lub gospodarstwa domowego naleŜy rozróŜnić: 

– zasoby majątkowe gospodarstwa domowego oraz jego dostęp do dóbr 
publicznych, 

– dochody bieŜące gospodarstw domowych, 
– poziom i relacje cen artykułów konsumpcyjnych, 
– podaŜ dóbr konsumpcyjnych oraz sposoby ich dystrybucji10. 

FACTORS DETERMINING CUSTOMERS’ CHOICE  
OF MASS MEDIA 

Summary 

The paper presents the factors influencing the choice of mass media by customers. At the 
beginning there are described elements determining the size of mass media market, basic  
and supplement mass media and criteria of their choice by customers. The author also presents  
the results of the own research concerning the readers behaviors – the frequency of press 
purchasing and choice criteria. The paper presents factors determining the needs and expectations 
of this group of customers, among them motives for purchase and content sought in the press 
should be shown.  In the conclusion the author introduces standard of living and lifestyle as the 
elements influencing consumption of mass media. 

                                                 
9 Cz. Bywalec, L. Rudnicki: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002, s. 39. 
10 Ibidem, s. 57. 
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PSYCHOLOGIA PROCESU SPRZEDAśY 

Streszczenie  
W artykule przeanalizowano etapy procesu sprzedaŜy, z uwzględnieniem jego 

psychologicznych aspektów. Przedstawiono równieŜ techniki perswazyjne, których stosowanie 
przez sprzedawców moŜe znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności sprzedaŜy. 

Wstęp 
Promocja jest najbardziej spektakularnym i widocznym narzędziem marketingu-

mix. Jej głównym zadaniem jest kontaktowanie przedsiębiorstwa z nabywcą czy 
pośrednikiem. Promocja ma oddziaływać na odbiorców poprzez przekazywanie im 
informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów 
firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Najczęściej wśród 
narzędzi promocji wyróŜnia się cztery podstawowe: reklamę, public relations, promocję 
sprzedaŜy i sprzedaŜ osobistą. Choć samoobsługowy system sprzedaŜy sklepów 
wielkopowierzchniowych powoduje umniejszanie roli sprzedaŜy osobistej, ciągle  
w wielu przypadkach rola sprzedawcy i jego umiejętności podczas procesu obsługi 
klienta, wydają się być kluczowe. Coraz większy nacisk kładzie się na poziom obsługi 
klienta w placówkach handlowych. Powszechne stały się szkolenia dotyczące technik 
sprzedaŜy, perswazji czy teŜ prezentacji i demonstracji produktu. Elementy te są 
wyznacznikiem skutecznej sprzedaŜy osobistej. Zrozumienie psychologicznych 
aspektów procesu obsługi klienta moŜe znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności 
sprzedaŜy. Sukces w sprzedaŜy zapewni zrozumienie zarówno klienta, jak i samego 
procesu sprzedaŜy. 

Proces sprzeda Ŝy osobistej 
B. Tracy wskazuje na dwa modele, wedle których moŜna analizować proces 

sprzedaŜy osobistej. Pierwszy z nich obejmuje 4 etapy: wzbudzenie zainteresowania, 
klasyfikację klienta, prezentację produktu i zamknięcie sprzedaŜy2. Zgodnie z nim 
sprzedawcy mają skupiać się przede wszystkim na zamknięciu sprzedaŜy. Głównym 
zadaniem sprzedawcy jest osiągnięcie celu sprzedaŜy bez zbędnych starań.  

Przełom w postrzeganiu procesu sprzedaŜy nastąpił w latach 70. XX w. Wtedy to 
przeszedł on głębokie zmiany. Obecnie to pierwszy etap − wzbudzenie zainteresowania 
− stanowi aŜ 40% całego procesu sprzedaŜy. NajwaŜniejszym stało się zdobycie 

                                                           
1 Karolina Zięba − dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie. 
2 B. Zatwarnicka-Madura: Techniki sprzedaŜy osobistej. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 40. 
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zaufania klienta, gdyŜ tzw. goodwill jest najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa3. 
Oba modele zostały przedstawione na rys. 1. 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. „Stary” a „nowy”  model sprzedaŜy 
Źródło: B. Tracy: Skuteczne metody sprzedaŜy. Muza SA, Warszawa 2000, s. 47. 

Twórca pojęcia „sprzedaŜ korzyści”, E.K. Strong, twierdzi, Ŝe sprzedaŜ polega na 
przejściu kilku etapów, podczas których sprzedawca najpierw ustala potrzeby klienta, 
następnie przedstawia mu cechy produktu oraz korzyści, jakich dostarcza jego zakup, 
przezwycięŜa jego obiekcje i na końcu finalizuje sprzedaŜ4. W związku z powyŜszym 
przyjmuje się, Ŝe proces sprzedaŜy osobistej moŜna podzielić na etapy przedstawione na 
rys. 2. 

 
Rys. 2. Proces sprzedaŜy osobistej 
Źródło: D. Jobber, Selling and sales management, Financial Times, Prentice Hall, Harlow 2000, s. 103. 

 
 
 
                                                           

3 B. Zatwarnicka-Madura: Twardo i miękko do klienta. „Marketing w Praktyce” 2003, nr 6, s. 18. 
4 T. Buzan: SprzedaŜ z głową. Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2001, s. 76. 
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Etapy procesu sprzeda Ŝy  
W procesie sprzedaŜy znajomość psychologii zachowań konsumenta moŜe być 

bardzo pomocna. Działania podejmowane na kaŜdym z etapów tego procesu zostały 
scharakteryzowane poniŜej.  

Na etapie „otwarcie procesu sprzedaŜy” naleŜy dać klientowi czas na zapoznanie 
się z ofertą; jak równieŜ sygnał, iŜ jest się gotowym na oferowanie mu usług − poprzez 
nawiązanie kontaktu wzrokowego, powitanie. Kluczową rolę stanowi umiejętność 
wzbudzenia zaufania i wiarygodności − jednym ze sposobów jest formułowanie 
twierdzeń niezgodnych z własnym interesem. Jeśli osoba przekonująca inną nie moŜe 
nic zyskać, a moŜe nawet stracić, to większość osób jej wierzy, przez co moŜna 
skuteczniej na nie oddziaływać. Za bardziej wiarygodnego zostanie uznany sprzedawca, 
który uznaje za bardziej odpowiedni dla klienta towar tańszy. Klient mając świadomość, 
iŜ wynagrodzenie sprzedawcy stanowi prowizja, będzie bardziej skłonny mu zaufać. Jak 
dowodzą badania, aŜ 85% sukcesu w sprzedaŜy zaleŜy od posiadanych przez 
sprzedawcę umiejętności kontaktu z ludźmi oraz wzbudzania uczucia sympatii  
(np. dowiedziono, Ŝe sprzedawcy, którzy uśmiechali się podczas procesu sprzedaŜy, 
zwiększyli swój współczynnik sukcesu o 20%)5. 

Drugim etapem jest identyfikacja potrzeb i problemów. Według T.S. Taylora 
najlepsi sprzedawcy dbają o to, aby zrozumieć potrzeby i zamierzenia klientów, zanim 
zaczną przedstawiać któryś ze swoich produktów6. Klient nie kupuje tylko produktu, 
kupuje on rozwiązanie problemów, a takŜe czas i uwagę sprzedawcy, korzyści oraz 
wizję. Umiejętność zadawania pytań w znaczny sposób wpływa na efektywność 
procesu sprzedaŜy, zarówno z perspektywy sprzedawcy, jak i kupującego. Zadawanie 
pytań powoduje, Ŝe klient czuje, Ŝe sprzedawca troszczy się o zaspokojenie jego 
potrzeb. Dzięki temu wytwarza się atmosfera, w której klient odczuwa, Ŝe to on kupuje, 
a nie jemu się sprzedaje. 

Celem prezentacji jest wywarcie wpływu i zmiana postaw słuchaczy oraz 
zachęcenie ich do określonych działań7. Prezentacja handlowa ma charakter 
perswazyjny. WaŜne jest, by prezentowana wiedza była aktualna i rzetelna. Istotnym 
elementem prezentacji jest umiejętne zdefiniowanie tzw. USP (Unique Selling Points), 
czyli unikalnych punktów sprzedaŜy. Sprowadza się ona do pokazania mocnych stron, 
które wyróŜniają prezentowany produkt na tle konkurencji.  

D. McCorman wyróŜnia szereg cech produktu, które mogą zostać wykorzystane  
w prezentacji. NaleŜą do nich: 

− oszczędność czasu, jaką daje jego zastosowanie,  
− oszczędność kosztów, 
− niezawodność w działaniu, 
− łatwość obsługi, 
− bezpieczeństwo uŜycia, 
− moŜliwość zastosowania w wielu róŜnych dziedzinach, 
− natychmiastowa dostawa, solidne opakowanie, 
− serwis (naprawy gwarancyjne, przystępna instrukcja obsługi) 8. 

                                                           
5 K.W. Mortensen: Sztuka wywierania wpływu na ludzi. 12 uniwersalnych praw skutecznej perswazji. Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 58. 
6 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2000, s. 946. 
7 B. Zatwarnicka-Madura: Techniki…, s. 78. 
8 D. McCorman: Sztuka sprzedaŜy. Astrum, Wrocław 2007, s. 14. 
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Zgodnie z techniką CAB (Characteristics, Adventages, Benefits) w kaŜdej 
profesjonalnej prezentacji powinien znaleźć się opis produktu, z wyszczególnieniem 
cech, zalet i przede wszystkim korzyści9. Zadaniem techniki CAB jest zatem udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: „Jakie korzyści odniesie klient z podanych zalet?”.   

Najczęstszym błędem popełnianym w trakcie prezentacji jest zbyt mocne 
akcentowanie właściwości produktu w stosunku do korzyści przedstawianych klientowi. 
Za przyczynę tego zjawiska uznaje się problem wynikający w rozróŜnieniu cech  
i korzyści produktu. A. Ignasik twierdzi natomiast, Ŝe „zdesperowani” sprzedawcy 
mówią tylko o zaletach produktu. Mówienie o korzyściach płynących z jego posiadania 
wymagałoby bowiem zaangaŜowania klienta w rozmowę10. 

Na etapie radzenia sobie z obiekcjami sprzedawca identyfikuje, wyjaśnia  
i przezwycięŜa obiekcje klienta wobec zakupu. Obiekcje w handlu winny być 
traktowane jako sygnał do zakupu oraz jako cenna informacja od klienta o jego 
potrzebach i pragnieniach. WaŜne jest, by sprzedawca starał się utrzymać pozytywną 
postawę w pokonywaniu obiekcji i doszukiwał się ukrytych wątpliwości. Wśród 
najczęściej spotykanych obiekcji w procesie sprzedaŜy wymienia się: prośbę o więcej 
informacji, obiekcje odnośnie ceny, wymówki odwlekające decyzję11. 

Po udanej prezentacji produktu, sprzedawca bardzo często spotyka się 
z zastrzeŜeniami ze strony klienta. Chcąc zmienić zdanie nabywcy, handlowiec moŜe 
posłuŜyć się schematem postępowania zaproponowanym przez I. Nowicką  
i Ł. Gabrysia. Zalecają oni, by sprzedawca: 

− wysłuchał obiekcji do końca, 
− okazał zrozumienie, 
− zadawał pytania otwarte, 
− stosował parafrazę zdefiniowanej obiekcji, 
− odpowiedział na obiekcję, 
− spróbował zamknąć sprawę12. 
Za specjalistę w dziedzinie kontrargumentacji uznaje się H. Lemmermanna. 

Wyszczególnia on następujące techniki walki z obiekcjami klienta: 
a) odwrócenie − polega na przyznaniu racji klientowi z jednoczesnym 

wskazaniem na pozytywy wynikające z propozycji sprzedawcy, 
b) pytania informacyjne, sondujące − sprzedawca uzyskuje pełniejszą opinię na 

temat poglądów kupującego, zadając pytanie informacyjne zwiększa 
jednocześnie czas na udzielenie właściwej odpowiedzi, 

c) lodołamacz − technika wykorzystywana, kiedy klient odpowiada milczeniem 
na argumenty sprzedawcy, 

d) pytania retoryczne − sprowadzają się do zmiany formuły zadawanego pytania 
poprzez wykorzystanie terminów bardziej sprzyjających sprzedawcy  
(np. „inwestycja” zastępuje słowo „koszt”), 

e) zwrot (technika „bumerangu”) − polega na wyraŜaniu wątpliwości co do 
słuszności ujawnionych przez rozmówcę zastrzeŜeń, 

                                                           
9 B. Zatwarnicka-Madura: Techniki…, s. 80. 
10 A. Ignasik: Sztuka przekonywania, Jak rozmawiać, sprzedawać, negocjować. Wyd. Medium, Warszawa 1994, s. 54. 
11 T. Buzan: op.cit., s. 79-80. 
12 I. Nowicka, Ł. Gabryś: Sukces w sprzedaŜy. Jak sobie radzić z obiekcjami i zagrywkami klienta?, „Brief” 2007, nr 96/9, 

s. 64. 
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f) dowartościowanie − konkretnej sytuacji przypisuje się większą wartość 
argumentacyjną niŜ uczynił to klient, 

g)  przewartościowanie − całkowita zmiana wartości argumentu klienta, 
sprowadza się do wysłuchania argumentu, zaakceptowania go oraz 
przewartościowania jego znaczenia, 

h) niedowartościowanie − polega na przedstawieniu argumentów klienta jako 
mało istotnych, 

i) porównania − zwiększają moc przekonywania, osłabiają siłę ataków oponenta 
oraz stawiają własne stanowisko w „lepszym świetle”13. 

R. Fisher i inni podają, Ŝe negocjacje są podstawowym sposobem uzyskania od 
innych tego, czego chce się. Jest to zwrotny proces komunikowania się w celu 
osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy „ty i druga strona związani jesteście pewnymi 
interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwstawne”14. Ph. Kotler wyróŜnia 
trzy typy podejścia do sytuacji negocjacyjnych: 

− „przegrana-przegrana” − cechą charakterystyczną tego typu negocjacji jest 
wzajemna wymiana szkód; Ŝadna strona nie uzyskuje korzyści i kaŜda ponosi 
straty w postaci czasu i kosztów prowadzenia rozmów, 

− „przegrana-wygrana” − wygrana jednej ze stron z konieczności oznacza 
przegraną drugiej strony; styl ten określany jest jako „miękki”, 

− „wygrana-wygrana” − sprowadza się do dostrzegania róŜnych aspektów 
prowadzonych rozmów i układaniu ostatecznej umowy w sposób przynoszący 
korzyści obu stronom; zalicza się go „twardych” stylów negocjacji15. 

Po pokonaniu obiekcji klienta i zastosowaniu odpowiednich taktyk negocjacyjnych, 
sprzedawca moŜe przystąpić do próby sfinalizowania transakcji. Nowoczesny model 
sprzedaŜy ogromną wagę przywiązuje do budowania wzajemnego zaufania pomiędzy 
klientem a sprzedawcą, dlatego nie zaleca się bezwzględnego naciskania na klienta,  
by ten przystąpił do sfinalizowania transakcji. Za najodpowiedniejszą chwilę zawarcia 
umowy uznaje się tę, w której klient jest nastawiony entuzjastycznie, lecz nie jest  
w pełni zdecydowany16. 

Doświadczeni sprzedawcy potrafią rozpoznać sygnały mówiące o tym, Ŝe klient 
gotowy jest do zakupu. Do sygnałów tych B. Zatwarnicka-Madura zalicza: 

− przejawianie zainteresowania opustami, rabatami,  
− dokonywanie własnych kalkulacji, 
− wyraŜanie konkretnych uwag o pewnych cechach produktu lub jego 

wykończeniu, 
− wypytywanie o bardzo nieistotne elementy oferty, przez co sygnalizowanie,  

Ŝe powaŜniejsze wątpliwości zostawały juŜ wyjaśnione17. 
Istnieje wiele taktyk finalizowania sprzedaŜy. Wszystkie jednak sprowadzają się do 

załoŜenia, Ŝe klient raczej odmówi współpracy. Do najpopularniejszych technik 
zakończenia sprzedaŜy A. Hiam zalicza: 

a) zamknięcie bezpośrednie − sprzedawca wyjaśnia wszelkie obiekcje klienta  
i po upewnieniu się, Ŝe klient nie ma juŜ Ŝadnych pytań prosi go o złoŜenie 

                                                           
13 H. Lemmermann: Szkoła dyskutowania. Astrum, Wrocław 2006, s. 43-45. 
14 R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do tak. PWE, Warszawa 2000, s. 27-28. 
15 Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 319. 
16 B. Zatwarnicka-Madura: Techniki…, s. 104. 
17 Ibidem, s. 102-103. 
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zamówienia, 
b) zamknięcie „przygotowanie dokumentacji” − sprzedawca jeszcze przed 

podjęciem przez klienta ostatecznej decyzji dotyczącej zakupu wypełnia 
formularze, jak gdyby tę zgodę uzyskał; technika ta jest ryzykowna i rodzi 
obiekcje ze strony klienta, 

c) zamknięcie metodą „połowicznego nelsona” − w momencie, kiedy klient 
zaczyna mówić o obiekcjach, naleŜy poprosić go, by wyraził zgodę na zakup; 
technikę tę moŜna stosować, kiedy ma się pewność odparcia określonej 
obiekcji, 

d) zamknięcie „oferta wyboru” − sprzedawca daje klientowi prawo wyboru 
między dwoma moŜliwościami; moŜe on np. dotyczyć formy zapłaty bądź teŜ 
dostawy, 

e) zamknięcie natychmiastowe − klient obarczony limitem czasu zmuszony jest 
do podjęcia decyzji o zakupie w danej chwili, 

f) zamknięcie metodą „pomyślę o tym” − kiedy klienci kończąc rozmowę 
handlową mówią: „pomyślę o tym” sprzedawca moŜe być pewny tego, Ŝe 
sprzedaŜ nie dojdzie do skutku; wówczas najlepszym rozwiązaniem jest 
stwierdzenie: „czy coś jest dla Pana niejasne?”. Dzięki temu sprzedawca 
otrzyma konkretne zarzuty, które będzie mógł wyjaśnić klientowi18. 

Niedopuszczalne jest okazywanie niechęci w stosunku do klienta, który pomimo 
starań sprzedawcy nie dokonał zakupu. Uznaje się, Ŝe poŜegnanie, jak i powitanie 
powinno być równie miłe. Od poŜegnania bowiem zaleŜy, czy klient zdecyduje się 
powrócić do danej placówki czy zniechęci się do danej marki. 

Działania posprzedaŜowe to ostatni etap w procesie sprzedaŜy, w którym 
sprzedawca podejmuje wysiłki na rzecz utwierdzenia nabywcy w przekonaniu, Ŝe 
dokonał korzystnego zakupu oraz stworzenia szansy zawarcia kolejnej transakcji.  
Na tym etapie handlowiec powinien sprawdzić, czy produkt został właściwie 
dostarczony, zainstalowany i czy klient miał jakieś problemy z zastosowaniem 
produktu. Do działań marketingowych w fazie posprzedaŜowej zalicza się równieŜ: 

− wysłanie listu z podziękowaniem za skorzystanie z usług z danej placówki, 
− zatelefonowanie do klienta po pewnym czasie od sprzedaŜy z zapytaniem  

o poziom zadowolenia z zakupu, 
− przesłanie klientowi dodatkowych informacji o produktach, które mogą być  

w kręgu zainteresowań klienta. 
W ostatniej fazie procesu sprzedaŜy wykorzystuje się takŜe technikę tzw.  

up–selling polegającą na oferowaniu nowych wersji lub ulepszonych modeli 
produktów, które klient wcześniej zakupił.  

Techniki perswazyjne wspieraj ące proces sprzeda Ŝy  
W literaturze wymienia się sześć podstawowych zasad wywierania wpływu na 

innych, które z powodzeniem mogą być stosowane przez personel sprzedaŜowy, aby 
skłonić klienta do zakupu. NaleŜą do nich: 
1. Zasada wzajemności (prawo rewanŜu). 
2. Zasada społecznego dowodu słuszności (prawo konformizmu). 

                                                           
18 A. Hiam: Specjalista ds. marketingu. Narzędzia marketingowe dla kadry zarządzającej. Dom Wydawniczy ABC, 

Kraków 2000, s. 169-171. 
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3. Zasada zaangaŜowania (prawo konsekwencji). 
4. Zasada przyjaźni (prawo sympatii). 
5. Zasada niedoboru (prawo limitu). 
6. Zasada autorytetu19. 

Zasada wzajemności zakłada, Ŝe człowiek jest bardziej skłonny spełnić prośbę 
osoby, która wcześniej oddała mu przysługę lub poszła na ustępstwa wobec niego20.  
Odbiorca odczuwa silną potrzebę zrewanŜowania się tym samym. Zasada wzajemności 
jest powszechnie wykorzystywana w marketingu − róŜnego rodzaju degustacje  
w marketach, darmowe próbki rozdawane przez hostessy wywołują poczucie 
zobowiązania wobec producenta. Konsumenci czują się zobligowani do kupna towaru 
określonej marki. Technika ta wykorzystywana jest takŜe przez firmy rozdające 
gadŜety, np. darmowe kalendarze, kubki, długopisy czy koszulki. Generalnie twierdzi 
się, Ŝe klienci po zaakceptowaniu podarunku bardziej skłonni są do zakupu towarów lub 
usług, których w przeciwnym razie nie kupiliby21. 

Zasada społecznego dowodu słuszności zakłada, iŜ człowiek jest bardziej gotowy 
spełnić prośbę lub zachować się w określony sposób, jeśli jest to zgodne z tym,  
co osoby mu podobne myślą lub czynią22. Według K. Hogana wielu ludzi zaaprobuje 
propozycje, produkty czy usługi, które będą postrzegane jako moŜliwe do przyjęcia 
przez większość innych ludzi lub większość rówieśników danej osoby23. Udowodniono, 
Ŝe bardzo często ludzie podejmując decyzję opierają się nie na własnej ocenie sytuacji, 
lecz skupiają się na tym, jak daną sytuację oceniliby inni24. Specjaliści od reklamy 
bardzo często wykorzystują prawo konformizmu: informując o wzroście sprzedaŜy 
określonego produktu, konsumenci nie wymagają dokładnych danych; wystarcza fakt, 
Ŝe juŜ tak wiele osób skorzystało z oferty danej firmy − dla większości stanowi to 
wystarczający dowód, Ŝe produkt ten jest dobry. Sprzedawcy wykorzystują tę regułę 
równieŜ, gdy mają do czynienia z niezdecydowanymi klientami („ten produkt najlepiej 
się sprzedaje”). W takiej sytuacji zbędne jest mówienie wprost, Ŝe dany produkt jest 
najlepszy, wystarczy sugestia, Ŝe myślą tak inni25. M. Sutherland tłumaczy fenomen 
tego prawa w ten sposób, Ŝe im bardziej dana marka jest reklamowana, tym bardziej jest 
odbierana jako popularna i znajoma. Dowód dostarczony przez społeczeństwo jest 
najbardziej skuteczną techniką, jaką moŜe przyjąć sprzedawca26.  

Zasada zaangaŜowania polega na tym, Ŝe jeśli ktoś deklaruje, Ŝe zajmuje 
określone stanowisko w jakiejś sprawie, będzie za wszelką cenę dąŜył do obrony tego 
stanowiska, niezaleŜnie od tego, czy jest ono słuszne czy nie27. Mechanizm 
konsekwencji powoduje, Ŝe raz podjęta decyzja stwarza wewnętrzny stan zobowiązania 
co do decyzji następnych − na ogół wybieramy taki sposób działania, który jest 
podobny do działań, jakie w analogicznych okolicznościach podjęliśmy poprzednio28. 

                                                           
19 K. Hogan: Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Jacek Santorski&Co Agencja 

Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 18. 
20 T.C. Brock, M.C. Green: Perswazja. Perspektywa psychologiczna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007,  

s. 187. 
21 R.B. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.  GWP, Gdańsk 2003, s. 39. 

22 T.C. Brock, M.C. Green: op.cit., s. 192. 
23 K. Hogan: op.cit., s. 63. 
24 M. Tokarz: Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 305. 
25 B. Zatwarnicka-Madura: Techniki…, s. 112. 
26 K.W. Mortensen: op.cit., s. 81. 
27 K. Hogan: op.cit., s. 57. 
28 M. Tokarz: op.cit., s. 301. 
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Dotyczy to nawet sytuacji, które są dla odbiorcy niekorzystne. Bardzo istotnym 
elementem prawa konsekwencji jest fakt, by rozmówca przyznał, Ŝe pewne wartości 
mają dla niego znaczenie nadrzędne. Następny krok, jaki powinien wykonać 
profesjonalny handlowiec to zaproponowanie oferty, która jest całkowicie zgodna  
z początkowym oświadczeniem klienta. Wówczas taka osoba obarczona jest silną 
presją, by być zgodną, konsekwentną w stosunku do tego, co osobiście stwierdziła. 

Zgodnie z zasadą przyjaźni człowiek jest bardziej skłonny ulec prośbie przyjaciół 
lub innych osób, które lubi29. WaŜne jest, by podczas pierwszego kontaktu odbiorca 
polubił osobę wysuwającą prośbę. W procesie perswazji istotne jest, by potrafić 
wzbudzić sympatię u obcych. NaleŜy zwrócić uwagę na: atrakcyjność fizyczną, 
podobieństwo, komplementy. Według M. Tokarza największy wpływ na wraŜenie 
podobieństwa i płynącego stąd poczucia wspólnoty ma bliskość nadawcy i odbiorcy na 
następujących osiach: wiek, płeć, osobowość, wykształcenie, wykonywany zawód, 
grupa społeczna30. Badania wykazały, Ŝe nawet tak przypadkowa rzecz, jaką jest 
podobnie brzmiące nazwisko, moŜe skłonić do spełnienia czyjejś prośby. Komplementy 
i pochlebstwa są takŜe zaliczane do czynników wzbudzających sympatię. Szczere 
pochlebstwo jest naturalnym aktem komunikacji, nieszczere zaś uwaŜane jest za próbę 
manipulacji. Często dzieje się tak, Ŝe pracownicy firm handlowych szkoleni są 
w prawieniu komplementów w taki sposób, by były odbierane w sposób wiarygodny. 

Zasada niedoboru opiera się na prawidłowości, Ŝe jeśli komuś się wydaje, Ŝe ilość 
produktów, które pragnie posiadać, lub dostęp do nich jest ograniczony, ceni je wyŜej 
niŜ wtedy, gdy jest ich pod dostatkiem31. UwaŜa się, Ŝe niedobór jakiegoś dobra lub 
jego ograniczony dostęp blokuje swobodę podejmowania decyzji. Odczuwa się 
wówczas dyskomfort i jedyną drogą do pozbycia się go jest zdobycie – wbrew 
wszelkim trudnościom − nieosiągalnej rzeczy, którą postrzega się jako bardziej 
wartościową, praktyczniejszą, cenniejszą. Technika „ograniczonej liczby egzemplarzy 
na składzie” doskonale obrazuje prawidłowości tej zasady. Równie znaną jest równieŜ 
reguła nieprzekraczalnego terminu. To terminy są powodem, który zmusza do działania 
w tej chwili. Stosuje się ją w przypadku, kiedy do publicznej wiadomości podaje się  
z góry ustaloną datę, po przekroczeniu której dany towar będzie zdecydowanie droŜszy 
(np. „specjalna cena świąteczna”, „cena promocyjna obowiązuje tylko do końca 
miesiąca”). 

Zasada autorytetu głosi, iŜ ludzie zyskują władzę nad innymi wtedy, gdy są 
postrzegani jako ci, którzy posiadają większy autorytet, siłę czy kompetencje32. Ludzie 
łatwiej ulegają osobom, które uwaŜają za autorytet. Mechanizm ten nierozerwalnie 
wiąŜe się z funkcjonowaniem grup społecznych. Handlowcy opierają się o tę regułę  
w sytuacji, gdy chcąc przekonać klienta do zakupu powołują się na róŜnego rodzaju 
rankingi pochodzące np. z pism fachowych. Popularne jest równieŜ powoływanie się na 
znane osoby ze świata polityki, biznesu, które nabyły juŜ prezentowany produkt.  
Z prawem autorytetu wiąŜe się tzw. efekt aureoli. M. Tokarz tłumaczy efekt aureoli jako 
automatyczne przenoszenie atrybutów autorytetu z jednej grupy spraw na inne; kto jest 
znawcą w jednej dziedzinie, będzie traktowany jako znawca równieŜ w innych 
dziedzinach, w których moŜe wcale nie być ekspertem. Zjawisko aureoli działa takŜe  

                                                           
29 T.C. Brock, M.C. Green: op.cit., s. 199. 
30 M. Tokarz: op.cit., s. 311. 
31 K. Hogan: op.cit., s. 61. 
32 Ibidem, s. 66. 
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w drugą stronę − ludzie postrzegani jako niekompetentni w jakiejś dziedzinie, będą 
uwaŜani za równie niewiarygodnych na innych płaszczyznach33. 

Podsumowanie 
Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii 

marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. MoŜna 
wręcz stwierdzić, Ŝe przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji  
i komunikowaniu się, a natura kaŜdej organizacji wyraŜa się w procesach 
komunikowania się z otoczeniem. 

Komunikacja jest kategorią złoŜoną i wielopłaszczyznową, a jej analiza zmusza do 
przyjęcia róŜnych, interdyscyplinarnych załoŜeń teoretycznych. Niniejszy artykuł 
wskazuje jedynie, jak waŜne jest zrozumienie psychologii działania konsumenta. 
Umiejętne stosowanie technik perswazji i znajomość zasad działania na poszczególnych 
etapach procesu sprzedaŜy powodują, Ŝe konsumenci będą odczuwać większe 
zadowolenie z dokonanych decyzji zakupowych, jak równieŜ moŜe zwiększyć ich 
lojalność wobec danej marki, przedsiębiorstwa, czy placówki handlowej. 

PSYCHOLOGY OF SELLING PROCESS 

Summary 

The paper analyses stages of selling process, including their psychological aspects. There are 
also the techniques of persuasion presented; whose usage by the salesmen can significantly 
improve sales effectiveness. 

                                                           
33 M. Tokarz: op.cit., s. 312.  
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MOBILE COMMUNICATION JAKO NARZĘDZIE 
WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU – WYBRANE 

PROBLEMY I REKOMENDACJE 

Streszczenie 
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania nad moŜliwością wysyłania  

i percepcją komercyjnych SMSów. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na próbie 
500 osób. Respondentami byli mieszkańcy południowych Czech. Do głównych wniosków moŜna 
zaliczyć to, iŜ grupa respondentów 16-25 lat jest najbardziej skłonna odbierać komercyjne 
wiadomości. Decyzję uzaleŜniają jednak od dodatkowych korzyści. SMSy, w porównaniu  
z klasycznymi metodami komunikacji, mają kilka zalet, jak np. moŜliwość bezpośredniej 
interakcji. W artykule podkreślono wyjątkowość tego kanału komunikacji, ale teŜ wskazano na 
róŜne problemy związane z wykorzystaniem m-komunikacji jako oferty operatorów 
komórkowych. 

Wstęp  
Nowoczesne technologie zmieniają sposób komunikacji podmiotu z rynkiem. 

Wśród tych nowych rozwiązań znajduje się komunikacja mobilna (mobile 
communication), a więc wykorzystująca telefonię komórkową jako kanał przekazu 
informacji. W 2008 r. na świecie wysłano 3,5 tryliona SMSów oraz 75 miliardów 
MMSów; coraz częściej klienci korzystają z usługi MIM2 (obecnie zarejestrowano  
111 milionów uŜytkowników MIM na całym świecie)3. Dane te pokazują, jak ogromny 
jest to rynek i jakie moŜe dać moŜliwości komunikowania. W artykule rozwaŜa się 
zatem atuty mobilnej komunikacji, oraz przedstawia dane empiryczne uzyskane  
z badania ankietowego nad percepcją komercyjnego wysyłania wiadomości typu SMS. 
Artykuł ma charakter empiryczny, z odniesieniami do teorii marketingu.  

Komunikacja – standardy i innowacje 
Marketing, chociaŜ określany wieloma definicjami, analizowany z wielu róŜnych 

punktów widzenia, niezmiennie jest zestawem materialnych i niematerialnych 
instrumentów oddziaływania na rynek4. Odkąd sformułowano zwartą teorię marketingu, 
w jej ramach zawsze znajdowała się komunikacja, jakkolwiek czasami określano ją 

                                                 
1 Monika Březinová – dr, Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Południowej Bohemii, Czeskie Budziejowice, 

Czechy. 
Joanna Hernik – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie. 
2 MIM − Mobile Interactive Media, usługa umoŜliwiająca uŜytkownikom telefonów z duŜymi ekranami odbiór materiałów 

video. Za: Testy alfa usług ICO MIM. http://www.telepolis.pl/news.php?id=8380 (12.05.2009).  
3 Report: Mobile Messaging Futures 2009-2013. http://www.portioresearch.com/MMF09-13.html (9.05.2009). 
4 A.I. Baruk: Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 

2008, s. 16-17. 
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róŜnymi mianami, np. N. Borden rozpisał komunikację na reklamę, promocję, 
wystawę/prezentację5, a obecnie utoŜsamia się ją z działaniami w zakresie promocji. 
Dotychczasowe teorie prowadzenia biznesu dotyczyły w większości przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Od kilku lat podkreśla się, Ŝe marketing musi odnaleźć swoją specyfikę 
w zaleŜności od sfery działania, dlatego teŜ w usługach komunikacja opiera się  
w duŜym stopniu na zatrudnionych pracownikach i rozwijaniu technicznych oraz 
organizacyjnych moŜliwości ich kontaktowania się z otoczeniem. NaleŜy dodać, Ŝe 
rosnący dynamizm otoczenia, spowodowany ekspansją masowych metod komunikacji, 
zmienia wartości i postawy reprezentowane przez klientów i zmusza firmy do 
przewartościowania swoich strategii6. Wydaje się, Ŝe z tego powodu pojawił się 
marketing postmodernistyczny, który traktuje klientów jako równorzędnych partnerów. 
Wprawdzie nie jest on jednolitą koncepcją (obejmuje np. CRM, marketing sieciowy, 
partnerski, personalny), ale z pewnością zmienia postrzeganie klasycznych 4P  
i wprowadza zmiany w sposobach komunikacji.  

Tradycyjne podejście do komunikacji zakłada, Ŝe podmiot będzie nawiązywał  
i utrzymywał dobre relacje z otoczeniem i przekazywał informacje o swojej ofercie 
uŜywając narzędzi promocji. Zatem kreowanie strategii komunikacji oznaczało  
ni mniej, ni więcej, jak tworzenie koncepcji promocji. Takie klasyczne podejście 
zmieniły nowoczesne technologie - najpierw sieć Internet i moŜliwość prezentacji 
oferty na stronach www, a później kolejne innowacje, dotyczące sposobu prezentacji 
oferty, jak desktop marketing, search engine marketing czy marketing wirusowy. 
Postmodernistyczny marketing, zakładający budowanie takich relacji, które zapewnią 
obu stronom długookresowe korzyści, moŜe takŜe wykorzystywać technologie nowej 
generacji. Taka komunikacja sprawia, Ŝe firma staje się bliŜsza klientowi7.  
W niniejszym artykule jako przykład rozwiązań w zakresie nowoczesnej komunikacji 
przedstawione zostaną działania wykorzystujące telefony komórkowe.  

Komunikacja mobilna – uwarunkowania europejskie 
W Unii Europejskiej działa około 30 duŜych operatorów telefonii komórkowej.  

Do głównych zaliczyć moŜna Vodafone (Niemcy, ale teŜ np. Wielka Brytania, Włochy, 
Czechy), T-Mobile (Niemcy, Czechy, Węgry, Wielka Brytania) oraz Orange (Francja, 
Polska, Wielka Brytania). Oprócz wymienionych działają takŜe operatorzy krajowi, 
tacy jak, np. Italia Mobile (Włochy), Bouygues Telecom (Francja) czy Bite Lietuva 
(Litwa). Komunikacja mobilna od kilku lat dynamicznie się rozwija, a więc moŜna 
mówić o rynku konkurencyjnym. Zapewne dzięki temu Europejczycy płacą niŜsze  
w porównaniu do innych kontynentów rachunki – w całej Unii średnia wysokość 
rachunku za telefon komórkowy wynosi 84,85 zł (19,5 euro), podczas gdy w USA jest 
to 87,34 zł (26,94 USD)8. Zatem konkurencja na rynku mobilnej telefonii sprawia, Ŝe 
ceny niemalŜe we wszystkich krajach europejskich mają tendencję spadkową,  
co przedstawiono na rys. 1.  
 

 
 

                                                 
5 N.H Borden: The concept of the marketing mix. „Journal of Advertising Research” 1964, nr 4, s. 2-7.  
6 A.I. Baruk: op.cit., s. 25-27. 
7 S. Herman: SMS reference: keeping up with your clients. „The Electronic Library” 2007, nr 4, s. 401-408. 
8 Europe's Telecoms Sector Weathers the Economic Storm. http://www.cellular-news.com/tags/eu/european-commission/ 

(24.03.2009); przeliczono według kursu średniego z 8.05.2009 (1€ = 4,3511 zł; 1 USD = 3, 2419 zł). 
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Rys. 1. Miesięczny koszt uŜytkowania telefonu komórkowego w wybranych krajach UE – dynamika lat 2007 

i 2008 
Źródło: Europe's Telecoms Sector Weathers the Economic Storm. http://www.cellular-

news.com/tags/eu/european-commission/ (24.03.2009). 

Rynek telefonii mobilnej to nie tylko operatorzy, którzy umoŜliwiają połączenia 
głosowe, przesyłanie wiadomości typu SMS/EMS/MMS, czy teŜ transmisję danych.  
To takŜe tzw. producenci kontentu (content mobility), a więc firmy dostarczające 
operatorom gry, tapety, dzwonki, albo teŜ kody dostępów do płatnych gier on-line. 
Coraz częściej marketingiem mobilnym interesują się równieŜ klasyczne podmioty 
biznesu, czego przykładem jest sieć Wal-Mart, która łączy tradycyjny handel z handlem 
elektronicznym i mobilnym. Technologią komórkową zainteresowała się takŜe Visa, 
która testuje nowe rozwiązania płatnicze z wykorzystaniem komórek (płatności za 
zakupy, wstęp na imprezy, przejazdy środkami transportu)9. Program płatności 
komórkowych rozpoczął się w Hiszpanii, gdzie Visa Europe współpracuje z Nokią oraz 
instytucją finansową BBVA. Następnym etapem ma być uruchomienie moŜliwości 
przelewów środków pienięŜnych drogą komórkową na całym świecie.  

Komisja Europejska w marcu 2009 r. podała, Ŝe pokrycie telefonii komórkowych  
w Unii wynosi 119%, co oznacza, Ŝe na statystycznego mieszkańca przypada  
1,2 telefonu komórkowego (a dokładniej: karty SIM). Jest to wynik lepszy niŜ w USA 
(87%) czy Japonii (84%)10. Usługi telefonii komórkowej są dostępne zatem dla 
kaŜdego, ale teŜ moŜe to świadczyć o duŜym nasyceniu europejskiego rynku, co ma 
swoje implikacje dla marketingu i komunikacji marketingowej.  

Telefonia mobilna jako narz ędzie komunikacji  
Na rynek telefonii komórkowej spojrzeć moŜna z dwóch perspektyw:  
a) jest to rynek, gdzie operatorzy sprzedają swoje usługi; mamy więc klasyczną 

relację sprzedający-kupujący, 
                                                 

9 Rozwój płatności z uŜyciem telefonów komórkowych w Europie. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozwoj-platnosci-z-
uzyciem-telefonow-komorkowych-w-Europie-1945160.html (9.05.2009). 

10 Europe's Telecoms Sector Weathers …op. cit.  
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b) jest to wyjątkowy kanał przesyłania informacji, poniewaŜ komórka jest zawsze 
razem z jego właścicielem. 

Zatem jeśli nadawca poszukuje sposobu dotarcia do rynku z jakąś informacją, 
warto zwrócić uwagę na telefony komórkowe, bowiem za tym medium przemawiają 
pewne atuty: przekaz dociera do konkretnej osoby,  moŜe być to przekaz interaktywny  
i moŜna zakładać natychmiastową reakcję, nadawca zna dokładny czas odbioru 
komunikatu, a nawet jego miejsce, zaś koszt komunikatu jest niewielki11. MoŜna dodać, 
Ŝe informacje przesyłane kanałem telefonii komórkowej mogą mieć zarówno 
zindywidualizowany, jak i masowy charakter, bowiem w Unii Europejskiej 50%  
10-latków, 87% 13-latków oraz 95% 16-latków i osób starszych ma telefony 
komórkowe12. Wprawdzie duŜe nadzieje wiąŜe się z przekazami wykorzystującymi 
zarówno tekst, jak i obrazy, logo, kolory (MMS), to jednak – jak podano we wstępie – 
SMS-y zdominowały kanały mobilne13.  

Przekaz odbierany przez właściciela telefonu komórkowego, w zaleŜności  
od intencji nadawcy, moŜe mieć charakter komercyjny, albo teŜ non-profit,  
co przedstawiono na rys. 2.  

 
Rys. 2. Cel i skutek przekazu wiadomości kanałem telefonii komórkowej 
Źródło: opracowanie własne.  

Pierwszy wariant wykorzystania telefonów komórkowych w komunikacji 
marketingowej to wariant zakładający konkretną reakcję odbiorcy. Sposób zachowania 
związany będzie z celem komunikatu, który moŜe mieć charakter komercyjny 
(skorzystanie z usługi typu gra on-line), bądź teŜ non-profit (np. wsparcie działalności 
Caritas przez wysłanie SMSa na nr 72902). Druga moŜliwość to przesyłanie informacji 
zmieniających postawy odbiorców. Mogą być to wiadomości o charakterze non-profit, 
związane z marketingiem społecznym, np. nakłaniające do reakcji w sytuacji przemocy 
domowej, lub edukujące o sposobach ochrony środowiska. Mogą być to takŜe 
wiadomości wizerunkowe, informujące o prawdziwych stronach jakiegoś wydarzenia 
(reklama adwokacka), lub teŜ informujące o charytatywnej czy prospołecznej 
działalności podmiotu komercyjnego (np. „Czy wiesz, Ŝe firma X przekazała 10 mln zł 
na cel Y”).Warunkiem wykorzystania telefonów komórkowych do komunikacji 

                                                 
11 M. Cieślak-Grzegorczyk: „mmm” czyli moralny marketing mobilny. „Modern Marketing” 2001, nr 10, s. 12-14. 
12 Ochrona najmłodszych uŜytkowników komórek. Urząd Komunikacji Elektronicznej. http://www.uke.gov.pl/ 

uke/index.jsp?news_cat_id=228&news_id=4046&layout=3&page=text&place=Lead01 (9.05.2009). 
13 Z. Idzikowski: MMS – nowe narzędzie marketera? „Modern Marketing” 2003, nr 4, s. 50-53. 
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marketingowej powinna być zgoda ich właścicieli na otrzymywanie konkretnych 
wiadomości, aby masowo wysyłane SMSy nie przerodziły się w kolejny spam. Takie 
podejście określa się mianem permission marketing – „marketing za zgodą”, bo tylko 
wtedy nadawca komunikatu nawiąŜe z jego odbiorcą pozytywny kontakt14. Warto 
dodać, Ŝe określenie to powstało w opozycji do komunikacji prowadzonej w tradycyjny 
sposób, np. przez massmedia, określanej jako interruption marketing, a więc coś, co 
przeszkadza. 

Percepcja mobilnej komunikacji marketingowej w opar ciu  
o badania na czeskim rynku  

Odbiorcy usług telefonii komórkowej róŜnią się od siebie pod kilkoma względami: 
młodsi uwaŜają, Ŝe telefon to takŜe narzędzie rozrywki; starsi uŜywają go przede 
wszystkim do rozmów; młodsi chcą personalizować swój aparat – mieć wyjątkowe 
tapety, dzwonki; starsi uŜytkownicy bardziej zwracają uwagę na koszty.15 Wydaje się, 
Ŝe niezaleŜnie od preferencji danej grupy, zgoda na otrzymywanie wiadomości typu 
spotler16 i innych aktualności jest warunkiem rozwoju komunikacji mobilnej. Warto 
więc zapytać potencjalnych odbiorców, czy i na jakich warunkach zgodziliby się 
udostępnić swoje komórki, jako narzędzie odbioru informacji.  

W celu identyfikacji warunków stosowania m-komunikacji, w 2008 r. zapytano  
500 czeskich respondentów o takie kwestie, jak zgoda na otrzymywanie komercyjnych 
SMS-ów, częstotliwość odbioru, a takŜe zakres spodziewanych korzyści. Struktura 
badanych respondentów według płci przedstawia się następująco: kobiety – 58%, 
męŜczyźni − 42%. W przypadku poziomu wykształcenia byli to głównie uczniowie 
ostatnich lat szkół średnich oraz studenci, zaś strukturę próby według wieku pokazano 
na rys. 3. 

1% 51% 25% 21% 2%

0-15 16-25 25-45 46-65 66 i więcej

 
Rys. 3. Struktura wiekowa badanej próby (w proc.) 
Źródło: opracowanie własne.  

W zaleŜności od grupy wiekowej, odpowiedzi na pytanie, czy zgodził/a/byś się na 
otrzymywanie komercyjnych SMSów są znacząco odmienne (rys. 4). Grupa 

                                                 
14 E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać poŜądanie klientów i zazdrość konkurencji. Red. K. Pankiewicz. 

Wyd. Helion, Gliwice 2008, s. 24-25. 
15 J. Dhaliwal: The youth cultural icon of the 21st century. „Journal of Young Consumers: Insight and Ideas  

for Responsible Marketers” 2002, nr 1, s. 29-34. 
16 Spotler – reklama na cały ekran komórki. http://www.telecommedia.pl/ruszyl-spotler-pierwsza-w-polsce-usluga-mobile-

advertising.html (9.05.2009). 
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najmłodszych respondentów (6 osób) podzieliła się równo na trzy części; grupa  
255 osób w wieku 16-25 lat jest bardziej zróŜnicowana w swoich opiniach i jedna część 
(48%) stwierdza, Ŝe zgodzi się pod warunkiem otrzymywania jakiejś gratyfikacji, druga 
natomiast (około 43%) jest takim rozwiązaniom zdecydowani przeciwna. Zgadza się 
jedynie 8,5% tej grupy respondentów.  

0,5%

4,3%

1,6%

1,1%

0,0%

0,5%

24,5%

8,6%

4,5%

0,2%

0,5%

21,8%

14,5%

15,5%

1,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-15

16-25

26-45

46-65

66 i więcej nie tak, ale z bonusem tak

 
Rys. 4. Akceptacja komercyjnych SMSów w zaleŜności od grupy wiekowej respondentów 
Źródło: opracowanie własne.  

Najbardziej krytycznie do pomysłu otrzymywania komercyjnych SMSów odnoszą 
się grupy 26-45 oraz 46-65 lat. W pierwszej, z badanych 125 osób prawie 59% 
stwierdziło, Ŝe nie zgodzi się na taką komunikację (opcję „tak, ale z bonusem” 
wybrało tu około 35%), natomiast w drugiej, ze 105 respondentów aŜ 73% odmówiło 
przyjmowania SMS-ów (21% zgodziłoby się za gratyfikacją). W ostatniej grupie 
wiekowej (ponad 66 lat) znajduje się 10 respondentów i wszyscy odmówili 
przyjmowania biznesowych wiadomości. Warto dodać, Ŝe ogólnie odpowiedzi „tak” 
stanowią 7,5% wszystkich odpowiedzi, „tak, ale z bonusem” to 38,4%, natomiast 
„nie” to 54,1% wszystkich odpowiedzi uzyskanych od zbadanych osób.  

Z powyŜszych informacji wynika, iŜ najbardziej skłonne do przyjmowania 
wiadomości o komercyjnym charakterze są osoby w wieku 16-25 lat, chociaŜ nie moŜna 
mówić o bezwarunkowej akceptacji takich działań. Zdecydowana bowiem większość 
odbierze wiadomość, ale oczekuje pewnych bonusów, którymi mogą być dodatkowe 
minuty od operatora lub moŜliwość wysłania darmowych SMS-ów/MMS-ów. 
Wprawdzie moŜna załoŜyć, Ŝe uŜytkownicy telefonów mogliby oczekiwać takŜe innych 
moŜliwości, jak np. dostęp do gry on-line, czy ściągnięcia jakichś aplikacji, jednakŜe 
takie odpowiedzi nie padły. 67% respondentów wskazuje, Ŝe chcieliby otrzymać 
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gratisowe minuty na rozmowy, natomiast 33% podaje, Ŝe chciałoby wysyłać darmowe 
wiadomości (rys. 5).  
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24,8%

4,5%
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Rys. 5. Rodzaj oczekiwanego bonusa w zaleŜności od wieku respondentów 
Źródło: opracowanie własne.  

Planując komunikację do wybranych grup odbiorców, warto rozwaŜyć, czy takie 
same oczekiwania mają kobiety i męŜczyźni, co przedstawiono na rys. 6.  

28,7%

9,9%

38,5%

22,8%

0% 10% 20% 30% 40%

minuty

sms/mms kobiety męŜczyźni

 
Rys. 6. Oczekiwany bonus w zaleŜności od płci respondentów 
Źródło: opracowanie własne.  
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Mając wiedzę o oczekiwaniach poszczególnych grup respondentów, naleŜy jeszcze 
zweryfikować częstotliwość wysyłania wiadomości, bowiem nadmiar SMS-ów moŜe 
zostać odebrany jako uciąŜliwy spam. Odpowiedzi na pytanie, jak często nadawcy 
mogliby przysyłać komercyjne wiadomości, przedstawiono na rys. 7 i 8.  
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Rys. 7. Akceptowana częstotliwość otrzymywania komercyjnych SMS-ów w zaleŜności od wieku respondentów  
Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 8. Akceptowana częstotliwość otrzymywania komercyjnych SMS-ów w zaleŜności od płci respondentów 
Źródło: opracowanie własne.  
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Z uzyskanych danych wynika, Ŝe respondenci skłonni byliby otrzymywać 
komercyjne wiadomości raz w miesiącu. Taką częstotliwość wskazało 46% badanych. 
W drugiej kolejności mogłaby to być częstotliwość raz w tygodniu – zgodziłoby się na 
to prawie 28%. Na codzienne odbieranie takich wiadomości wyraziło aprobatę 4,5% 
badanych z przedziału 16-25 lat, częściej męŜczyźni niŜ kobiety. Większość 
respondentów jednak nie Ŝyczyłaby sobie wiadomości pojawiających się zbyt często, 
nawet za dodatkowe bonusy.  

Rekomendacje dla komunikacji wykorzystuj ącej mobiln ą 
telefoni ę  

Współczesne działania marketingowe to nie tylko poszukiwanie nabywców, ale 
takŜe poszukiwanie relacji. Wydaje się, Ŝe nowoczesne kanały komunikacji wyjątkowo 
dobrze odpowiadają na potrzebę ukazania osobistych preferencji i nawiązania 
unikalnych kontaktów między tym, kto coś oferuje, a potencjalnym nabywcą17. 
Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na zaangaŜowanie się konsumenta, umoŜliwiają 
odpowiedź, dają szansę kreowania rzeczywistości. Telefonia komórkowa, jako medium 
słuŜące jedynie do przesyłania interpersonalnych informacji, staje się historią. Obecnie 
telefon komórkowy to synonim statusu społecznego, osobisty notatnik, komputer, 
budzik. Z pewnością tendencją w m-komunikacji jest wykorzystanie wielofunkcyjności 
telefonów do budowania więzi z klientami.  

Czy moŜna wskazać jakieś zagroŜenia? Wydaje się, Ŝe tak. Po stronie dostawców 
usług powinny pojawić się róŜne pytania, np. czy chcą z operatora sieci komórkowej 
stać się dostawcą usług multimedialnych? Jeśli bowiem tendencja dywersyfikowania 
mobilnych usług będzie się rozwijać, na taką transformację muszą być przygotowani. 
Kolejne pytanie to, czy wszyscy uŜytkownicy telefonów chcą w nich widzieć źródło 
rozrywki? Badania pokazują, Ŝe na pewno nie wszyscy, chociaŜ ludzie młodzi 
zdecydowanie szybciej zauwaŜają przekaz, kiedy informacja jest zabawna18. WdraŜanie 
nowych usług powinno być zatem poprzedzone badaniami i przemyślaną strategią, aby 
takŜe w przypadku telefonii komórkowej nie pojawiło się zjawisko uciekania od 
nadmiaru informacji. Następna kwestia to poczucie bezpieczeństwa i prawa osób 
odbierających wiadomości. Dyskutuje się np. jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci 
podczas korzystania z telefonów komórkowych19 i pomimo, Ŝe są juŜ europejskie 
porozumienia w tej kwestii, to przyjęte rozwiązania są jeszcze niedostateczne. Z drugiej 
strony przewiduje się, Ŝe mobilna komunikacja w najbliŜszej przyszłości zdominuje 
inne sposoby przesyłania informacji20, nie tylko informacji komercyjnych, ale teŜ  
np. umoŜliwiających naukę (chociaŜby uczenie się języków). Dlatego warto znać 
oczekiwania i uwarunkowania dotyczące wykorzystania kanału telefonii mobilnej do 
komunikacji. Z badań wynika, Ŝe dobrym odbiorcą takich usług są ludzie młodzi, dla 
których telefon komórkowy jest elementem codziennego uŜytku, i którzy nie są skłonni 
oszczędzać np. z powodu kryzysu. Co więcej, młodzi uŜytkownicy oczekują coraz 
większej liczby funkcji, jak moŜliwość oglądania filmów, a więc dla nich dodatkowe 
wiadomości będą oczywistym skutkiem bardziej intensywnego korzystania z aparatu.  

                                                 
17 H. Viita: Wpływ stylu Ŝycia na uŜycie mediów i marketing. „Brief” 2008, nr 1, s. 88-89. 
18 M. Bladoszewska, R. Pallach: Konsumenci ery cyfrowej. „Marketing Serwis” 2002, nr 10, s. 36-37. 
19 Ochrona najmłodszych uŜytkowników komórek...op.cit. 
20 Report: Mobile Messaging Futures.. op.cit.  
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Z punktu widzenia działań marketingowych moŜna wskazać niezagospodarowaną 
przestrzeń usług zaspokajających potrzeby uŜytkowników, szczególnie tych młodych. 
60% twierdzi, Ŝe telefon jest zawsze z nimi, co dowodzi temu, Ŝe jest to dobre medium 
przesyłania informacji21, ale naleŜy zwracać uwagę na zapewnienie dodatkowych 
korzyści oraz częstotliwość przekazów, a takŜe na permission communication – zgoda 
na otrzymywanie wiadomości, czy to uwarunkowana bonusami, czy teŜ bez takich 
korzyści, jest konieczna.  

Wnioski 
Od kilku lat przepowiada się koniec klasycznej reklamy i dynamiczny rozwój 

nowoczesnych form komunikowania. Wprawdzie tej pierwszej tendencji nie widać, 
natomiast obserwuje się rozwój komunikacji mobilnej. Z przeprowadzonych badań 
wynika, Ŝe nie wszystkie grupy odbiorców skłonne są zamienić telefon komórkowy na 
urządzenie multimedialne, choć z drugiej strony duŜa część uŜytkowników oczekuje 
coraz to większego zakresu funkcji. Dlatego teŜ warto zastanowić się nad 
wykorzystaniem m-komunikacji, zarówno w celach komercyjnych, jak i non-profit, 
bowiem coraz większa grupa uŜytkowników traktuje telefon jako podstawowe 
narzędzie kontaktu ze światem. Najbardziej wraŜliwą grupą na działania typu  
m-komunikacja są ludzie w wieku 16-25 lat – czasami bezwarunkowo, ale częściej  
w zamian za bonus są skłonni odbierać przekazy komercyjne. Nadawcy komunikatów 
ostroŜnie muszą podchodzić do kwestii częstotliwości przekazów, bowiem większość 
nie Ŝyczy ich sobie częściej, niŜ raz w miesiącu. JednakŜe, zwaŜając na specyfikę 
łączności mobilnej, jak np. moŜliwość szybkiej reakcji na wiadomość, warto 
zaplanować taką komunikację, która uwzględni nowy kanał przekazu.  

MOBILE COMMUNICATION AS A TOOL OF MODERN 
MARKETING – SELECTED PROBLEMS  

AND RECOMMENDATIONS  

Summary 

The paper discusses a research on a possibility of sending and perception of commercial 
SMSes. The survey was conducted by a questionnaire method using a sample of 500 respondents 
form south Czech Republic. Among the most important results one should point that respondents 
in age of 16-25 years are the most inclined to receive commercial messages. But their decision 
depends on additional benefits. There are a few advantages as SMS as a tool of communication  
is concerned, as a possibility of direct response for example. In the paper a uniqueness of this 
contact channel is underlined, but some of probable problems connected with m-communication 
as an offer of mobile operators is shown as well.  

                                                 
21 New study shows mobile phones merging new, established roles. http://www.knowledgenetworks.com/news/releases/ 

2008/091808_mobilephones.html (12.05.2009).  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 
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Urszula Chrąchol1 

MARKETING SZEPTANY  

JAKO EFEKTYWNY SPOSÓB KREOWANIA  

MARKI WŚRÓD KONSUMENTÓW 

Streszczenie 
W artykule poruszono zagadnienia marketingu szeptanego i jego wykorzystywania  

w praktyce rynkowej. Pierwsza część pracy poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym takim, 
jak definicja marketingu szeptanego, prawidłowe stosowanie tego narzędzia oraz zakres 
tematyczny produktów, do jakich moŜna go stosować. W publikacji została poruszona takŜe 
tematyka destrukcyjnej siły marketingu szeptanego. Kolejne części pracy opisują praktykę 
zastosowania marketingu szeptanego w działaniach rynkowych oraz wyniki badań 
przeprowadzonych wśród konsumentów na temat wpływu tego instrumentu na postrzeganie 
marki oraz podejmowanie decyzji zakupowych.  

Wprowadzenie 
W obecnych czasach siła i znaczenie marketingu szeptanego cieszy się bardzo 

duŜym zainteresowaniem poprzez zauwaŜenie, Ŝe konsumenci są najwaŜniejszym 
źródłem opinii na temat produktów. Informacje od znajomych są dla konsumentów 
waŜniejsze niŜ przekazy od producentów. Podczas takich rozmów, poruszając temat 
konkretnej marki, mamy do czynienia z tzw. komunikacją szeptaną. Dlatego teŜ 
marketing szeptany to działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją 
marketingową do odbiorcy pośrednictwem bezpośredniego „spontanicznego” przekazu 
ustnego. Kanałem przekazu informacji w marketingu szeptanym jest bezpośrednia 
dyskusja lub opowiadanie2. 

Pretekstem do zastosowania komunikacji szeptanej mogą być innowacyjne cechy 
produktu, niezwykła jakość, wyróŜniające się opakowanie, specjalna wyprzedaŜ, 
nadzwyczajna obsługa klienta czy prezent dołączony do produktu. W marketingu 
szeptanym mamy do czynienia z komunikatami tworzonymi i przekazywanymi przez 
samych konsumentów. Stanowi to zasadniczą róŜnicę do w stosunku do tradycyjnej 
reklamy, gdzie nadawcą informacji jest firma natomiast konsument stanowi cel 
przekazu marketingowego.  

Autentycznej komunikacji szeptanej nie da się uzyskać w inny sposób, jak tylko 
poprzez doświadczenie konsumenta z samym produktem czy usługą. Jeśli produkt 
niesie ze sobą historię, która jest waŜna dla konsumenta i interesująca jako temat do 
rozmowy, osoba ta będzie w naturalny sposób powtarzała tę historię i opowiadała  
o doświadczeniu z produktem3. 

                                                           
1 Urszula Chrąchol − mgr, doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Marketing szeptany. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_szeptany. 
3 P. Gotkowski: Szeptanie w komunikacji marketingowej. „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4, s. 35. 



Urszula Chrąchol 

 

418

Najczęściej do komunikacji szeptanej dochodzi podczas dokonania zakupu. 
Konsument będąc pod wraŜeniem produktu rozmawia o tym z innymi eksponując tym 
samym swoją wartość towarzyską, jako osoby, która więcej wie o marce. Innym 
powodem tego typu zachowań jest skłonność ludzi do doradzania osobom  
z najbliŜszego otoczenia. Przykładowo, osobiste doświadczenie sąsiada z samochodem 
mogą znaczyć dla konsumenta więcej niŜ porównawcze wypróbowanie go z udziałem 
kilku tysięcy konsumentów. Do konsumenta uśrednione i przedstawione w postaci tabel 
sprawozdania konsumenckie nie przemawiają tak bardzo, jak osobiste, barwne 
opowiadania4. 

W teorii „wprowadzania tematów na porządek dzienny” przyjmuje się, Ŝe reklama  
i doradztwo konsumenckie mogą stawiać róŜne tematy „na porządku dziennym” oraz 
skłaniać konsumentów do rozmowy. MoŜe to być rozmowa rutynowa, słuŜąca celom 
społecznym, i tylko od czasu do czasu uwzględniająca doświadczenia z wyrobami  
i markami. JeŜeli konsumenci są bardzo zaangaŜowani w produkt, rozmowa moŜe 
przekształcić się w „prawdziwą” rozmowę. Jest ona wówczas bardziej nastawiona na 
realizację konkretnego zamiaru i obejmuje wymianę informacji oraz poszukiwanie 
rozwiązania jakiegoś problemu5. 

W marketingu szeptanym plotka stała się nośnikiem informacji marketingowej, 
informacji o produkcie, firmie. Konsumenci, rozmawiając o produkcie, usłudze czy 
marce, przenoszą – z ust do ust − zarówno swoje opinie, jak i hasła przekazane im przez 
specjalistów. Wytwarzany szum pozytywny lub negatywny wpływa na popularność 
marki. MoŜe zachęcać do wyboru lub rezygnacji z zakupu. Plotka moŜe być wreszcie 
nieocenionym elementem kampanii reklamowej6. Plotka, oprócz pozytywnego wpływu 
na daną sytuację, moŜe takŜe posiadać siłę destrukcyjną. Poczta pantoflowa  
o zabarwieniu negatywnym wpływa na obniŜenie percepcji wiarygodności reklam 
firmy, zniechęca do produktu, firmy, a takŜe ewentualnego zakupu. Przykładem 
negatywnego wpływu plotki jest przypadek McDonald’s. Pod koniec lat 70. firma padła 
ofiarą plotki donoszącej, Ŝe dodaje zmielone dŜdŜownice do hamburgerów.  
Od kłopotów uratował McDonald’sa logiczny argument natury finansowej. Okazało się, 
Ŝe kilogram dŜdŜownic jest droŜszy od kilograma wołowiny, a zatem działanie tego 
rodzaju byłoby nieuzasadnione ekonomicznie7. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu w przypadku tzw. plotki reklamowej jest przede 
wszystkim stworzenie takiego contentu, który będzie stymulował konsumentów do 
samoistnej, spontanicznej propagacji. Krótka historia marketingu szeptanego w Polsce 
pokazała, Ŝe wystarczy dobra idea i tylko jeden wysłany e-mail, Ŝeby informacja 
rozprzestrzeniła się w niewyobraŜalnym tempie, realizując cele kampanii w ciągu 
tygodnia. Przykładem działania tego mechanizmu była akcja „Posadź drzewo” marki 
Tetra Pak, która stała się internetowym hitem w zaledwie kilka dni, bazując wyłącznie 
na technikach marketingu szeptanego8. 

 
 
 

                                                           
4 G. Antonides, W. Fred van Raaij: Zachowanie konsumenta. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 360.  
5 Ibidem, s. 357. 
6 J. Sobek: Komunikacja wymaglowana. „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4, s. 38. 
7 Ibidem, s. 39. 
8 A. Szudra: Plotka sprzedająca. „Marketing w Praktyce”  2009, nr 4,  s. 41.  
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Marketing szeptany w praktyce 
Dobrym przykładem strategii opartej na komunikacji szeptanej była kampania 

Dove „Prawdziwe piękno” wraz z akcją edukacyjną dla młodych dziewcząt. Marka 
Dove stanęła w jednym szeregu ze swoimi konsumentkami, demaskując reklamy, które 
budują mit kobiecego piękna, i broniąc poczucia wartości przeciętnych kobiet. Firma 
poruszyła waŜny i interesujący temat do rozmowy i jest doskonałym przykładem 
właściwego podejścia do marketingu szeptanego9. 

Ciekawym rozwiązaniem z zakresu marketingu szeptanego w 2007 roku wykazała 
się firma Polkomtel. Akcja Polkomtela opierała się na asystowaniu przy kilku 
pielgrzymkach i dostarczaniu punktu, w którym moŜna doładować telefony 
komórkowe. Punkty te zwane „strefą mocy” są obrandowanymi samochodami 
wyposaŜonymi w agregat z miejscami na komórki, które były rozstawiane pod 
namiotami. Działalność ta miała za zadanie ratowanie rozładowanych telefonów 
umoŜliwiając kontakt ze światem. Pielgrzymi przekazując sobie informację o namiocie 
Plusa, w którym moŜna naładować telefon, rozsiewali ją po całej pielgrzymce10. 

Firma Inter-Fragrances postanowiła skorzystać z licznych zalet marketingu 
szeptanego i zaprosiła do współpracy 700 liderek opinii. Były to kobiety w wieku 20-45 
lat, które mieszkają w duŜych miastach, mają liczne grono znajomych oraz chętnie 
korzystają z Internetu. Wybrane osoby otrzymały preparaty do pielęgnacji włosów  
z serii Seboradin, Nano Effect oraz próbki produktów dla swoich znajomych. Przez 
miesiąc liderki opinii testowały przekazane produkty, dzieląc się swoimi 
spostrzeŜeniami z przyjaciółmi. W ramach akcji 700 liderek opinii zaczęło dzielić się ze 
swoimi najbliŜszymi spostrzeŜeniami na temat preparatów Inter-Fragrances. Liderki 
rozmawiały na temat  testowanych kosmetyków z 8700 osobami, co pozwoliło 
zbudować całkowity zasięg kampanii na poziomie 18 300 osób11. 

Firmy, takie jak Procter&Gamble, Unilever, Kraft juŜ dawno zorientowały się, jak 
waŜne jest zaangaŜowanie klientów w budowanie marek. Słynna stała się wypowiedź 
szefa P&G A.G. Lafley wygłoszona przed kilku laty na Forum Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Reklamodawców: „musimy nauczyć wycofywać się w cień i przestać 
myśleć o markach z naszego punktu widzenia producenta, z punktu widzenia branŜy. 
PoniewaŜ w dosłownym znaczeniu konsumenci zaczynają przejmować nasze marki  
i pomagać nam w definiowaniu wartości marki, rozwijać wartości marki, a takŜe 
uczestniczą w naszej komunikacji marek”12. 

W 2000 roku P&G załoŜył firmę marketingu szeptanego Tremor. Obecnie panele 
konsumenckie Tremor i Vocalpoint skupiają ponad 800 000 nastolatków i młodych 
matek. Powodem tak silnego zaangaŜowania P&G w marketing szeptany jest fakt, Ŝe 
komunikacja szeptana przoduje we wszelkich formach wpływa na sposób myślenia  
i postrzegania przez konsumentów marek, wyprzedzając tym samym reklamę w TV, 
prasę, kupony rabatowe, akcje promocyjne.  

Podobną strategię zastosowała takŜe firma Kraft, tworząc w 2008 roku społeczność 
Kraft First Taste, dzięki czemu konsumenci uczestniczący w panelu mogą otrzymywać 
jako pierwsi informacje oraz próbki o produktach wchodzących na rynek.  

                                                           
9 P. Gotkowski: op.cit., s. 35. 
10 Plus na pielgrzymkach. http://www.marketing-news.pl/message.php?art=11935. 
11 Siła rekomendacji - kampania Inter-Fragrances. http://www.marketing-news.pl/message.php?art=20933. 
12 P. Gotkowski: op.cit., s. 35. 
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Marketing szeptany w świetle bada ń 
Konsumenci, którzy surfują po sieci w poszukiwaniu informacji i opinii na temat 

produktów i usług, są nie tylko lepiej poinformowani, ale chętniej dzielą się zebranymi 
opiniami na temat poszukiwanych produktów oraz udzielają rekomendacji swoimi 
przyjaciołom, rodzinie czy znajomym. Wyniki najnowszego badania firmy 
BIGresearch, przeprowadzonego na próbie ponad 15 tys. respondentów 
zamieszkujących Unię Europejską nie pozostawiają złudzeń. AŜ 47% konsumentów, 
którzy poprzedzają zakupy w tradycyjnych sklepach poszukiwaniem informacji  
w Internecie stosuje marketing szeptany, czyli tzw. pocztę pantoflową. Według 
analityków firmy badawczej blisko połowa badanych (49%) stosuje reklamę szeptaną  
w przypadku usług gastronomicznych, 42,6% w przypadku zakupów sprzętu RTV  
i AGD oraz 38% w przypadku kosmetyków13. 

Prosumenci posiadają wiedzę o produktach i inicjatywę w rozprzestrzenianiu 
informacji o nich. ChociaŜ samo zjawisko nie jest nowe i było opisywane juŜ w latach 
70., to dopiero Internet dał prosumentom narzędzie do bardzo skutecznego docierania 
ze swoją opinią do innych uŜytkowników i producentów. Z punktu widzenia działań 
marketingowych prosumenci to jedna z najwaŜniejszych grup, do których powinna być 
kierowana komunikacja marki. W polskim Internecie jest ona bardzo silna. Według 
badania zrealizowanego w 2008 roku przez firmę Gemius, prosumentami moŜna dziś 
nazwać około 36% uŜytkowników sieci i z pewnością odsetek ten będzie dynamicznie 
rósł. W Polsce badanie z 2007 roku takŜe pokazuje, Ŝe prawie 2/3 osób przed 
dokonaniem zakupu sprawdza opinie o produkcie w Internecie14. 

Źródłem sukcesu plotki i szerzej rozumianego marketingu szeptanego jest wysoki 
poziom zaufania do tego rodzaju przekazów. Przeprowadzone w 2008 roku przez  
A.C. Nielsen globalne badania „Trust In advertising” pokazały, Ŝe 78% konsumentów 
ufa samym sobie, czyli innym konsumentom (prosumentom). Tym samym marketing 
szeptany jest postrzegany w kategorii najbardziej efektywnego narzędzia 
sprzedaŜowego. W tym kontekście nie dziwią wyniki badania firmy Comment UK,  
w którym poproszono 100 brytyjskich brand managerów o opinię na temat Word  
of Mouth. Wyniki wskazały wśród marketerów wysoki poziom świadomości tego,  
iŜ „szeptanka” jest skutecznym medium marketingowym. AŜ 65% ma zamiar 
wykorzystać to narzędzie w kolejnych działaniach marketingowych, a 62% uŜyje go 
jako wsparcia dla wciąŜ trwających kampanii15. 

E. Rosen przedstawia wiele przykładów świadczących o ogromnym wpływie opinii 
otaczających ludzi na decyzje zakupowe. Przykładowo, podaje on, iŜ z badań firmy 
Maritz Marketing Research wynika, Ŝe aŜ 53% widzów przy podejmowaniu decyzji jaki 
film wybrać w kinie, opiera się w mniejszym lub większym stopniu na sugestiach ze 
strony znajomych. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe frekwencja na seansach zaleŜy nie tylko 
od tego, ile pieniędzy Hollywood przeznacza na reklamę danej produkcji, ale równieŜ 
od tego, co o filmie powiedzieli koledzy. Większość ankietowanych (70%) przyznała, iŜ 
kierują się opiniami innych takŜe przy wyborze lekarza. Z kolei 63% kobiet biorących 
udział w badaniach periodyku „Self” podało, Ŝe przy zakupie leków na pomniejsze 

                                                           
13 A. Małek: Internauci stosują marketing szeptany. http://www.internetstandard.pl/news/164612/ 

Internauci.stosuja.marketing.szeptany.html. 
14 A. Winciorek: Homo plotcus. „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4, s. 43. 
15 Ibidem, s. 45. 
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dolegliwości polega przede wszystkim na zdaniu przyjaciół, rodziny i koleŜanek  
z pracy16. 

Zakończenie 
Marketing szeptany rozumiany jako jawne działanie oparte na zasadach etycznych 

nie powinien wzbudzać kontrowersji. W USA, gdzie ta forma marketingu rozwinęła się 
najbardziej, stał się juŜ jednym ze standardowych składników strategii 
komunikacyjnych. W Polsce branŜa marketingowa coraz bardziej zdaje sobie sprawę, iŜ 
nie moŜna pominąć tak waŜnego kanału dotarcia do klienta, jakim są rekomendacje 
konsumenckie17. 

Konsumenci sami poszukują informacji na temat konkretnych produktów na forach 
internetowych czy teŜ innych miejscach w sieci. W sytuacji, kiedy na poszukiwany 
temat znajdują pozytywne opinie, automatycznie czują, iŜ dokonują słusznego wyboru. 
Natomiast, jeśli produkt jest polecany im przez osobę, którą znają osobiście, to 
prawdopodobieństwo zakupu zwiększa się proporcjonalnie do zaufania wobec osoby 
rekomendującej.  

W rzeczywistości lojalni konsumenci, a tacy działają na rzecz marki 
najefektywniej, nie oczekują Ŝadnych wymiernych korzyści − najwaŜniejsza jest 
świadomość, Ŝe marka o nich dba. Prawie kaŜdy lubi imponować innym, dlatego jeśli 
ktoś moŜe jako pierwszy pochwalić się zdobytą informacją, która dodatkowo jest 
atrakcyjna dla jego otoczenia, sprawa jest prosta. Istnieje teŜ wiele innych stymulatorów 
do rozmów między konsumentami, jak choćby moŜliwość testowania nowych 
produktów i usług przed innymi lub moŜliwość otrzymywania interesujących 
konsumenta, niedostępnych dla innych informacji18. 

WORD-OF-MOUTH MARKETING AS AN EFFICIENT  

WAY OF CREATING BRAND AMONG CONSUMERS 

Summary  

This paper presents the analysis of word-of-mouth marketing and its use in market practice. 
First part is devoted to theoretical issues such as definition of word-of-mouth marketing, proper 
use of this tool and scope of products that it can be applied to. Destructive force of word-of-
mouth marketing is presented as well. Subsequent parts show usage word-of-mouth in practice  
of marketing operations and results of screening tests carried out on consumer base upon impact 
of this marketing instrument on brand perception and shopping decisions making. 

                                                           
16 E. Rosen: Anatomia marketingu szeptanego. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003, s. 20. 
17 P. Gotkowski: op.cit., s. 36. 
18 A. Szudra: op.cit., s. 41.  
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REKLAMA AMBIENTOWA – NOWA FORMA 

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie  
Obserwując obecną komunikację przedsiębiorstw z rynkiem, moŜna zauwaŜyć wiele 

przykładów nowatorskich pomysłów w tej dziedzinie m.in. dynamicznie rozwijająca się równieŜ 
w Polsce reklama teserowa, ambient reklama, ambush marketing, buzzmarketing, guerilla 
marketing, viral marketing i advergaming itp. Jednym z pierwszych sposobów niestandardowego 
oddziaływania na klienta była reklama teserowa, która jak się wydaje, dała początek innym 
nowatorskim pomysłom. Obecnie najbardziej „widoczną” i kontrowersyjną jest tzw. reklama 
ambientowa wykorzystująca media, która jednak nie kojarzyły się z reklamą. Jest to inaczej 
reklama w otoczeniu, nazywana równieŜ reklamą na elementach otoczenia. To stosunkowo nowy 
rodzaj reklamy zewnętrznej. Pojęcie to nie zostało dotychczas w pełni zdefiniowane. Niniejsze 
opracowanie ma na celu pokazanie wieloaspektowej złoŜoności tej formy komunikacji 
marketingowej. 

Wstęp 
Przez ostatnie lata dynamika rozwoju rynku reklamy w Polsce utrzymuje się na 

bardzo wysokim poziomie, nienotowanym w krajach Europy Zachodniej. Pozwala to na 
bardzo szybkie zmniejszanie przepaści, jaka dzieliła Polskę od państw 
wysokorozwiniętych zarówno pod względem finansowym, jak i jakościowym. Reklama 
stanowiąc potęŜną, rozwijającą się gałąź przemysłu, często nazywana „barometrem 
gospodarki” stanowi jeden z najwaŜniejszych instrumentów zainteresowania klientów 
ofertą danego przedsiębiorstwa. Wzrost wydatków na reklamę w budŜetach firm oraz 
wysokie tempo rozwoju tego rynku przy jednoczesnej duŜej wraŜliwości tego 
fragmentu gospodarki na wszelkie wahania koniunktury i bardziej marginalne czynniki 
powoduje, Ŝe rynek ten jest niezwykle ciekawy. 

Mimo jednak dynamicznego rozwoju rynku reklamy, obecnie coraz częściej moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe reklama jest postrzegana negatywnie i ma coraz mniej zwolenników 
wśród nabywców. Staje się w coraz większym stopniu, przynajmniej w deklaracjach 
badanych, neutralnym tłem, szumem, który słychać, ale który ani nie draŜni, ani nie 
zachwyca − po prostu nie zwraca się na niego uwagi. Taka teza wydaje się prawdziwa 
równieŜ w stosunku do wszystkich tradycyjnych instrumentów promocji, którymi 
posługują się przedsiębiorstwa.  

Wydawało się, Ŝe przełomem w rozwoju współczesnej komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstw, w tym równieŜ reklamy stanie się Internet – nowe medium, dające 

                                                           
1 Magdalena Dołhasz − dr, Zakład Zarządzania Marketingiem, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie. 
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moŜliwości nowego, bezpośredniego dotarcia do klienta. Jednak rosnący lawinowo 
natłok komercyjnych komunikatów reklamowych w Internecie, „on-line” równieŜ 
powoduje coraz częściej unikanie internetowych przekazów komunikacyjnych, a więc 
dalszy spadek popularności reklamy. Dlatego teŜ obecne wysiłki przedsiębiorstw 
ukierunkowane są na szukanie nowych moŜliwości komunikacyjnych  
z rynkiem/klientem, kreatywne wykorzystanie istniejącego szumu czy wywołanie 
szumu wokół produktu lub marki. Kreatywne podejście do działań komunikacji 
marketingowej, jak się wydaje, daje moŜliwość pozytywnego zaskoczenia odbiorców, 
co pozwala zwrócić ich uwagę na firmę i jej ofertę. Innym powodem szukania nowych 
moŜliwości jest fakt, Ŝe tradycyjne rodzaje komunikacji marketingowej wymagają od 
firm duŜych nakładów finansowych, na które szczególnie nie mogą sobie pozwolić 
małe przedsiębiorstwa, toteŜ szukanie nowych środków przekazu i środków 
komunikacji marketingowej staje się warunkiem koniecznym. NaleŜy w tym miejscu 
dodać, Ŝe zmienił się równieŜ konsument/odbiorca działań komunikacji marketingowej, 
to nie tylko globalny konsument, to tzw. „prosument” 2. 

Wydaje się, Ŝe nowymi sposobami działania na adresata w komunikacji 
marketingowej stały się reklamy kontrowersyjne – draŜniące, prowokacyjne, mające na 
celu dobitne zwrócenie uwagi na dany produkt czy firmę poprzez wzbudzenie 
ciekawości, oburzenia czy wręcz wywołanie skandalu. Poza zwróceniem uwagi, celem 
takiej reklamy jest wzbudzenie sensacji, wywołanie szumu i nagłośnienie  
w społeczeństwie, czasem afery, bez względu na koszty, zwłaszcza moralne − jest to 
coraz bardziej popularny sposób na „przyciągnięcie” uwagi współczesnego klienta. 
Obserwując współczesną komunikację przedsiębiorstw z rynkiem, moŜna spotkać wiele 
przykładów nowatorskich pomysłów, m.in. takimi przykładami moŜe być dynamicznie 
rozwijająca się równieŜ w Polsce reklama teserowa, ambient reklama, ambush 
marketing, buzzmarketing, geurilla marketing, viral marketing i advergaming itp.  

Jednym z pierwszych sposobów niestandardowego oddziaływania na klienta była 
reklama teserowa, która moŜna przypuszczać, Ŝe dała początek innym nowatorskim 
formom; obecnie najbardziej „widoczną” i kontrowersyjną jest tzw. reklama 
ambientowa wykorzystująca media. NaleŜy podkreślić, Ŝe mimo nowatorstwa ambient 
reklama nigdy nie będzie alternatywą dla reklamy telewizyjnej, tylko będzie stanowić 
jedynie uzupełnienie kampanii komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Niniejsze 
opracowanie ma na celu pokazanie wieloaspektowości i złoŜoności tej nowej formy 
komunikacji marketingowej. 

Geneza i definicje reklamy ambient 
W odniesieniu do reklamy termin „ambient” po raz pierwszy został uŜyty w roku 

1996 przez Concord Advertising, brytyjską agencję, specjalizującą się w kampaniach 
reklamowych typu out-door. „Ewolucja” w zakresie stosowania nowych mediów 
nastąpiła w wyniku powstania potrzeby w definiowaniu tego, na co zwiększył się popyt 
u klientów, szukających „czegoś trochę innego” w reklamie. Skłonność do „czegoś 
odmiennego” przyczynił się do tego, Ŝe agencje zaczęły rozmieszczać reklamę  
w niezwykłych miejscach, takich jak schody, pistolety do nalewania paliwa  

                                                           
2 Jest to proaktywny, wymagający i inteligentny konsument, posiadający dostęp do wielu łatwo dostępnych informacji na 

temat interesujących go marek. Bardziej świadomy praw marketingu i zasad komunikacji reklamowej niŜ jego daleki 
protoplasta. Konsument, który jest ciekaw tego, jak marka powstaje, kto za nią stoi, w co się angaŜuje. Za: M. Staniszewski: 
Od prosumenta do cukierologów. „Brief” 2008, nr 49, s. 53. 
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i wewnętrzne strony drzwi w toaletach – wcześniej uwaŜane za miejsca nienadające się 
do reklamy. Tego rodzaju kampanie nie wpisywały się w istniejące kategorie typu  
out-door, prasa, radio bądź telewizja, w związku z tym powstał nowy termin – reklama 
ambientowa3. Jest ona określana najczęściej jako4: 

– reklama w otoczeniu,   
– reklama na elementach otoczenia, 
– reklama wykorzystująca niestandardową lokalizację oraz niezwykłą metodę 

wykonania. 
Jest więc stosunkowo nowym rodzajem reklamy zewnętrznej. Na tyle nowym, Ŝe 

nie ma na jej temat Ŝadnych istotniejszych opracowań, co więcej – mimo licznych 
przykładów potwierdzających istnienie reklamy w otoczeniu, pojęcie to nie zostało 
dotychczas w pełni zdefiniowane. 

To bardzo szerokie i trudne do zdefiniowania pojecie. Ambient to innowacyjna  
i niestandardowa forma reklamy, wykorzystująca konkretne miejsca przestrzeni 
publicznej. W niekonwencjonalny sposób nadaje im nowy, określony wydźwięk, 
przekaz. Mogą to być wymyślne instalacje i formy reklamowe umieszczane na 
budynkach, ulicach, pojazdach, w parkach czy nawet na owocach – ambient korzysta 
bowiem z wszelkich moŜliwych metod przyciągania uwagi konsumenta. Jest to 
jednocześnie dziedzina szybko się starzejąca. Coś, co jeszcze kilka lat temu moŜna by 
uznać za innowacyjny ambient jak np. reklamy na tramwajach czy autobusach, jest juŜ 
obecnie standardowym i powszechnie wykorzystywanym kanałem komunikacji5. 
Ambient media to miejsca, przedmioty, nośniki, które nie są związane z mediami 
tradycyjnymi, wszelkie moŜliwe środki dotarcia do odbiorcy, na których moŜna 
umieścić przekaz reklamowy6. 

Analizując znaczenie obydwu członów wyraŜenia „ambient media” moŜna 
stwierdzić, Ŝe są to „…środki przekazu, które otaczają potencjalnego odbiorcę  
ze wszystkich stron. Są wszędzie na danym obszarze, nie moŜna ich nie zauwaŜyć, nie 
moŜna przed nimi uciec. Potencjalny odbiorca jest osaczany przez przekaz reklamowy 
w najmniej dla niego spodziewanym momencie i zazwyczaj nie jest w stanie się przed 
nim obronić, jak to jest moŜliwe w przypadku klasycznej reklamy w telewizji, radiu czy 
prasie”7. Reklama ambient zatem to: „rozmieszczenie reklamy w miejscach 
niezwykłych i nieoczekiwanych (lokalizacja) często za pośrednictwem metod 
niekonwencjonalnych (wykonanie), jest jedyna w swoim rodzaju bądź po raz pierwszy 
wykorzystana (aspekt czasowy)”8. W środowiskowym Ŝargonie określenie to oznacza 
wprost umieszczenie przekazu promującego firmę czy markę w nietypowych 
miejscach9. 

Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe reklama ambientowa stała się nowoczesnym  
i niezwykle skutecznym narzędziem współczesnego marketingu oraz budowania 
wizerunku firmy, której głównymi cechami powinny być jednorazowość, 

                                                           
3 S. Luxton, M. Drummond: What is this thing called „Ambient Advertising"? Visionary Marketing for the 21st Century: 

Facing the Challenge, ANZMAC 2000, s. 735. 
4 J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE Warszawa 2002, s. 129. 
5 D. Rzeszutek: Nadchodzą złote czasy ambient mediów. "MpK-T", nr 149, 18 października 2006, http://www.marketing-

news.pl/theme.php?art=484. 
6 Szerzej: T. Henryszek, M. StruŜycki: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa 2007, s. 126-128. 
7 J. Paluchowski: Reklama ambientowa laboratorium kreatywności. „Marketing i Rynek” 2005, nr 8. 
8 S. Luxton, M. Drummond: op.cit., s. 735. 
9 Reklama niestandardowa. Oferta reklamowa konsorcjum Arriva PCC Sp. z o.o., 24 luty 2009, http://www.arrivapcc.pl/ 

download/files/arriva_pcc_-_oferta_reklamowa.pdf. 
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indywidualność, niestandardowość i niszowość. Kreatywność, nowatorstwo oraz 
dopasowanie czasowe są więc kluczowymi kwestiami w reklamie ambientowej. Jednak 
naleŜy dodać, Ŝe ambient jest pojęciem ruchomym i nieco subiektywnym, które będzie 
się zmieniało jednocześnie z normami przyjętymi w reklamie w danym czasie10. 

Cechy reklamy ambient 
Do charakterystycznych cech, elementów reklamy ambientowej zalicza się11: 
– połoŜenie większego nacisku na taktyki typu niespodzianka, humor, 

pomysłowość i wciągnięcie do udziału publiczności, 
– opieranie się na niekompletnym przekazie, „niezwykłość” podnosi poziom 

zainteresowania konsumentów, a tym samym ich chęć do podjęcia 
poznawczego wysiłku do dalszego postrzegania treści wiadomości, 

– połoŜenie większego nacisku na grupy odniesienia, liderów opinii, rezonansu 
w grupach docelowych („jaka reklama, taka marka”), czyli uruchomienie 
przekazu  z ust do ust i połączenie jej z działaniami marketingu szeptanego, 

– zwrócenie szczególnej uwagi na docelowych odbiorców − głównie jest to 
segment osób młodych (poniŜej 30), postrzegany obecnie jako segment,  
do którego trudno dotrzeć ze środkami komunikacji marketingowej, 

– zwrócenie uwagi na sposób, w jaki klient/odbiorca angaŜuje się w medium, 
które moŜe być postrzegane jako swoistego rodzaju symbol; moŜe ono  
np. konotować innowacyjność, pomysłowość bądź nawet arogancję i siłę. 

NaleŜy sądzić, Ŝe reklama ambientowa będzie się w przyszłości dynamicznie 
rozwijać, dlatego naleŜy zwrócić uwagę na zalety tej formy reklamy, tj.12: 
1. Kampanie reklamowe zorganizowane w pobliŜu punktów sprzedaŜy są znacznie 

tańsze od akcji promocyjnych. 
2. Dobrze przygotowane kampanie wzmacniają wizerunek marki. 
3. Nowatorskie kampanie „zyskują rozgłos” w prasie, w Internecie. 
4. Reklama w otoczeniu jest skutecznym instrumentem pobudzania potrzeb 

konsumentów. 
Natomiast główne wady reklamy ambientowej to13: 
a) brak standardowych metod pomiaru efektywności ambientu, 
b) wykorzystanie do oceny efektywności ekonomicznej wskaźnika CRT  

w porównaniu do mediów tradycyjnych, bez uwzględnienia jakościowego 
składnika kontaktu przy rozmieszczeniu ambientu nie oddaje faktycznych 
efektów, 

c) niedostatecznie przejrzysty system kształtowania cen, które często „wahają 
się” w zaleŜności od wymagań „posiadacza” niestandardowej placówki. 

Nośniki reklamy ambientowej 
Pewne formy reklamy w otoczeniu robią ogromne wraŜenie; instalacje artystyczne 

w centrach handlowych, na stacjach kolejowych, na osiedlach, domach itp. przyciągają 
tłumy (rys.1.). Nadruki reklamowe na jajkach zainteresują konsumenta w porze 

                                                           
10 S. Luxton, M. Drummond: op.cit., s. 735. 
11 Ibidem, s. 736. 
12 J. Blythe: op.cit., s. 130. Российский опыт использования ambient media для охвата молодёжной целевой 

аудитории. Рекламное агентство Master sof business development, 2007, http://www.mobd.ru (15 grudzień 2008). 
13 Ibidem. 
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śniadania, a reklama na szlabanach przy wyjeździe na osiedlowy parking zostanie  
z pewnością zauwaŜona.  

 
Rys. 1. Przykłady wykorzystania nowych mediów – reklama ambient. 
Źródło: Guerilla. www.image.google.pl; www.bloguerrilla.info/author/admin/page/2 (12.04.2009). 

Przykładem niekonwencjonalnego wykorzystania elementów otoczenia była 
kampania reklamowa w londyńskim metrze, polegająca na zastąpieniu uchwytów w 
wagonach pustymi pojemnikami po dezodorancie. Zapach potu nie jest przyjemny, 
zwłaszcza dla tych, którzy stoją blisko pachy osoby trzymającej się uchwytu, toteŜ 
kampania zrobiła nieprawdopodobne wraŜenie. Pokazała równieŜ wyraźny związek 
między reklamowanym produktem a medium reklamy. Przykłady nośników reklamy  
w otoczeniu przedstawiono w tabeli 1. W odróŜnieniu od reklam telewizyjnych  
i prasowych nie ma jednolitych metod oceny skuteczności reklamy w otoczeniu, trudno 
zatem obiektywnie stwierdzić, czy konkretna kampania zakończyła się sukcesem. 

Pomiar skuteczności reklamy ambientowej napotyka na trudności, nie jest ona 
„zwykłą” taktyką zmierzającą do osiągnięcia konwencjonalnych celów komunikowania, 
a więc „zwykłe” środki pomiaru mogą być niewłaściwe lub co najmniej trudne do 
zidentyfikowania. Najlepszym obecnie, jak się wydaje, sposobem pomiaru tej formy 
reklamy jest model Świadomość-Eksperyment-Wzmocnienie, w którym ambient pełni 
rolę wspomagającej formy i jest zaprojektowany w celu wzmocnienia decyzji zakupu 
przez konsumentów. 
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Tabela 1. Nośniki reklamy w otoczeniu 

Otoczenie Lokalizacja reklamy Przykładowe nośniki 
Handel centra handlowe, parkingi, stacje 

benzynowe, supermarkety, urzędy 
pocztowe, bary Fast Food 

wózki na zakupy, bilety, 
opakowania do sprzedaŜy na wy-
nos, stojaki na prasę i pocztówki, 
podłoga, jajka, torby na zakupy 

Wypoczynek kina, stadiony sportowe, puby, 
kluby, restauracje, kluby odnowy 
biologicznej, sale koncertowe 

stojaki na prasę i pocztówki, ściany 
i podłogi w toaletach, podkładki 
pod piwo 

Turystyka  
i podróŜe 

metro, stacje kolejowe i auto-
busowe, środki transportu, wiaty na 
przystankach, lotniska, stacje 
obsługi samochodów 

wszystkie środki transportu 
(malowanie karoserii, plansze), 
pistolety nalewcze, ruchome 
schody, szlabany na parkingach, 
bilety 

Inne przestrzeń powietrzna balony, napisy „na niebie” 
Edukacja wszystkie typy szkół, biblioteki plakaty, ekrany rzutników, zakładki 

do ksiąŜek, kosze na śmieci, listy 
płac 

Własność 
komunalna 

place zabaw, parki, słuŜby 
komunalne 

imprezy sponsorowane, ksiąŜeczki 
opłat 

Biznes budynki firm listy płac 
Źródło: A. Shankar, B. Horton, Ancient Media: Advertising’s New Media Opportunity? „International Journal 

of Advertising” 1999, vol. 18, no 3, s. 305-322. Za: J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE 
Warszawa 2002, s. 129-130. 

Perspektywy i tendencje rozwoju reklamy ambient 
„Reklama w otoczeniu jest dobrze zapowiadającą się formą komunikacji 

marketingowej. ChociaŜ w porównaniu z innymi rodzajami reklamy wymaga 
większego wysiłku twórczego, ma duŜą siłę oddziaływania i jest stosunkowo tania,  
a odpowiednio nagłośniona moŜe wzbudzić szerokie zainteresowanie. MoŜna ją  
z łatwością wkomponować w zintegrowany pakiet komunikacji marketingowej jako 
formę wspierającą albo wspieraną przez inne media”14. 

Pomimo ograniczeń rozwoju rynku reklamy ambientowej, moŜna wyodrębnić 
szereg pozytywnych tendencji rozwojowych m.in.: coraz częstsze włączanie ambientu 
w kampanie reklamowe największych reklamodawców (przechodzenie od planowania  
i rozpatrywania do etapu realizacji), ciągłe zapotrzebowanie na sprawdzony na rynku 
ambient, wysoki poziom początkowego zainteresowania do nowych, niestandardowych 
moŜliwości reklamowych oraz zainteresowanie największych agencji sieciowych  
w wykorzystywaniu projektów ambientowych. Agencje te twierdzą, Ŝe mimo obecnego 
kryzysu nie odczuwają one drastycznego spadku przychodów, a rynek reklamy 
ambientowej mimo, Ŝe niemonitorowany w Polsce nie odczuwa braku klientów. Klienci 
co najwyŜej ostroŜniej wydają pieniądze na tego typu reklamę, ale coraz częściej. Jest to 
związane ze spadkiem skuteczności tradycyjnych form komunikacji marketingowej15.  

Zatem kaŜde nowe spojrzenie na otoczenie ze względu na moŜliwość zastosowania 
w reklamie zasługuje na naleŜytą uwagę. Placówki, które wcześniej uwaŜano za miejsca 
nienadające się do reklamy stały się atrakcyjnym polem do działań marketingowych.  

                                                           
14 J. Blythe: op.cit.,, s. 131 
15 B. Goczał: Obawy na wyrost? „Marketing&Media” 2009, nr 18, s. 8-11. 
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To znaczy, Ŝe nigdy nie wolno podchodzić do zaskakującego i nietypowego 
rozmieszczenia reklamy zbyt krytycznie, poniewaŜ moŜe w przyszłości akurat ten 
nośnik, ta forma reklamy stanie się najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia 
reklamodawcy i konsumenta. 

AMBIENT ADVERTISEMENT - A NEW FORM OF 

ENTERPRISES MARKETING COMMUNICATION 

Summary  

When observing nowadays the communication between enterprises and market, many 
examples of the fresh ideas in the matter can be found, among others dynamically developing also 
in Poland teaser advertising, ambient advertising, ambush marketing, buzzmarketing, guerilla 
marketing, viral marketing and advergaming, etc. One of the first extraordinary influences  
on clients was teaser advertising, which seams to have given the brand new start to some other 
new ideas. As for today the most "visible" and controversial is so called ambient advertising, 
which uses media never seen as related to advertisement till now. The ambient advertising  
is advertisement in the surrounding, - in others words advertisement based on the elements  
of surrounding. This is a relatively new kind of external advertisement. The ambient advertising 
has not been fully defined yet. The objective of this paper is indicating the varies aspects and 
combinations of this form of marketing communication.  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Anna Kalinowska-śeleźnik1 

EVENT MARKETING JAKO FORMA KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie event marketingu jako narzędzia wspomagającego 

działania z zakresu komunikacji marketingowej. W opracowaniu zidentyfikowano obszary 
zastosowania event marketingu w komunikacji marketingowej, którymi są wybrane techniki 
promocyjne (reklama BTL, promocja sprzedaŜy, public relations) oraz niektóre działania 
podejmowane w zakresie komunikacji nieformalnej. Omówione zostały wybrane przykłady 
wykorzystania eventów w komunikacji marketingowej. Na koniec podkreślono teŜ wagę 
profesjonalnej organizacji eventów dla osiągnięcia wyznaczonych celów promocyjnych. 

Wprowadzenie 
W Polsce event marketing wciąŜ jest mało rozpoznawalny. Istnieje niewiele 

większych agencji, które profesjonalnie zajmują się organizowaniem wydarzeń  
o charakterze promocyjnym. Najczęściej są to imprezy rozrywkowe realizowane  
w jednej formie (np. imprezy sportowe, koncerty muzyczne). Organizowaniem eventów 
zajmują się takŜe mniejsze agencje specjalistyczne, public relations oraz agencje 
reklamowe. Zdarza się teŜ, Ŝe firma zorganizowanie wydarzenia promocyjnego zleca 
własnym pracownikom, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy teoretycznej ani 
doświadczenia z zakresu meeting planning2. Skutkiem tego eventy są często oceniane 
jako czasochłonne, kosztowne i nieudane.  

Celem artykułu jest przedstawienie event marketingu jako narzędzia 
wspomagającego działania z zakresu komunikacji marketingowej. W artykule 
zidentyfikowano teŜ obszary jego zastosowania oraz podkreślono znaczenie 
profesjonalnej organizacji eventów dla osiągnięcia wyznaczonych celów promocyjnych. 

Event marketing – definicja, zakres 
Event marketing to zespół działań uzupełniających sprzedaŜ osobistą i marketing, 

koordynujących je i wspomagających ich efektywność3. Wybrane elementy event 
marketingu są przedstawiane takŜe jako składowe public relations oraz narzędzie 
promocji sprzedaŜy w zastosowaniach zarówno konsumenckich, jak i biznesowych4. 
Pojęcie to jest wciąŜ stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce, a kojarzone jest 
głównie z organizacją szeroko rozumianych imprez, najczęściej o charakterze 

                                                 
1 Anna Kalinowska-śeleźnik − dr, Katedra Badań Rynku, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. 
2 Meeting planning (j. ang.) − organizowanie spotkań zbiorowych. Szerzej A. Kalinowska-śeleźnik: Meeting planning 

jako narzędzie marketingu politycznego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006. 
3 J.T. Russel, W.R. Lane: Reklama wg Ottona Kleppnera. Wyd. Felberg, Warszawa 2000, s. 413. 
4 P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Wyd. Felberg, Warszawa 2001, s. 614. 
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masowym. W języku polskim funkcjonuje równolegle kilka określeń tej dziedziny, 
m.in.: wydarzenie promocyjne, marketing sponsorski czy organizacja imprez. Jednak 
spotykane są one niezmiernie rzadko, a najczęściej wyraŜenie nie jest tłumaczone na 
język polski i stosowane jest ono zamiennie z określeniem marketing events. 

Określenie zakresu event marketingu z wyznaczeniem jego jednoznacznych granic 
jest bardzo trudne. Skala działań w ramach tego zagadnienia jest bardzo szeroka. Event 
marketing to m.in. zorganizowanie: szkolenia dla piętnastu pracowników firmy, 
uroczystości wręczenia nagród w konkursie ogłoszonym przez firmę, koncertu 
rockowego dla stu tysięcy widzów, pokazu fajerwerków na rocznicę nadania praw 
miejskich, czy innego spotkania mającego charakter promocyjny. NaleŜy podkreślić, iŜ 
wyzwania stawiane organizatorom eventów przez ich uczestników wymagają 
podejmowania działań nie tylko atrakcyjnych, ale takŜe skutecznych, bezpiecznych oraz 
często oferujących korzyści pozamaterialne. W związku z tym, organizowanie 
wydarzeń promocyjnych stało się procesem interdyscyplinarnym, czerpiącym  
z doświadczeń wielu dziedzin naukowych. NaleŜą do nich m.in.: marketing, organizacja 
i zarządzanie, psychologia, prawo. 

Event marketing form ą komunikacji marketingowej 
Komunikacja to nieodłączny element marketingu. Stronami w procesie 

komunikowania się mogą być firma oraz jej otoczenie rynkowe. Ch. Fill zdefiniował 
komunikację marketingową jako zarządzanie dialogiem firmy z jej otoczeniem 
rynkowym5. NaleŜy podkreślić, iŜ kontakt firmy z jej otoczeniem rynkowym jest 
procesem dwustronnym. Z jednej strony otoczenie rynkowe jest informowane o ofercie 
firmy, nakłaniane do zakupu, przedstawiany mu jest pozytywny wizerunek nadawcy  
w celu stworzenia pozytywnego stosunku do niego oraz marki. Z drugiej strony 
odbiorca, jakim moŜe być nabywca towaru, pośrednik, czy dziennikarz, często  
w sposób aktywny wykazuje zainteresowanie ofertą mobilizując firmę do partnerskiego 
reagowania na informacje płynące z otoczenia. Dlatego teŜ, na komunikację 
marketingową składa się nie tylko komunikowanie otoczeniu rynkowemu poprzez 
działania marketingowe wszelkich wartości firmy oraz kształtowanie jej cech 
wyróŜniających, ale takŜe partnerskie reagowanie na informacje płynące z otoczenia6.  

Tradycyjnie przez komunikację rozumie się proces polegający na przekazywaniu 
informacji między stronami. We współczesnym komunikowaniu przekazywanie 
informacji jest uzupełnione o tworzenie wzajemnych relacji, wspólnoty. Bardzo waŜny 
jest zatem wybór odpowiedniej formy przekazu, jak równieŜ dostosowanie go do 
specyfiki wcześniej zbadanego odbiorcy. Natomiast skuteczność komunikacji będzie 
uzaleŜniona m.in. od wyboru właściwego kanału komunikacji.  

MoŜna wyróŜnić kanały komunikacji osobowej i nieosobowej, które słuŜą 
przekazywaniu informacji7. Przez kanał komunikacji osobowej rozumie się dwie lub 
więcej osoby komunikujące się ze sobą bezpośrednio, np. twarzą w twarz, przez telefon, 
Internet. Natomiast za pomocą kanałów komunikacji nieosobowej informacje są 
przekazywane bez kontaktu osobistego. NaleŜą do nich media, atmosfera oraz 
wydarzenia (events)8. Media moŜna podzielić na drukowane (prasa, ulotki, reklama 

                                                 
5 Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s. 13. 
6 G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9. 
7 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 836.  
8 G. Rosa: op.cit., s.10. 
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pocztowa, itp.), elektroniczne (radio, telewizja, Internet) oraz zewnętrzne (billboardy, 
itp.). Przez atmosferę naleŜy rozumieć zaprojektowanie otoczenia, które ma wpływać na 
decyzje nabywcy. MoŜe ono tworzyć lub wzmacniać skłonność nabywcy do zakupienia 
produktu, wywoływać poczucie zaufania, wiarygodności, profesjonalizmu, itp. 
Natomiast wydarzenia, często potocznie nazywane „eventami” są to organizowane 
imprezy, za pośrednictwem których moŜna zakomunikować odbiorcom docelowym 
określone przesłanie. NaleŜą do nich wystawy, konferencje prasowe, szkolenia i wiele 
innych. Są one postrzegane jako elementy event marketingu.  

Identyfikacja obszarów wykorzystania event marketin gu  
w komunikacji marketingowej 

Podstawowymi elementami komunikacji marketingowej są: komunikacja formalna 
czyli promocja oraz komunikacja nieformalna9. Działania z zakresu komunikacji 
formalnej są podejmowane zazwyczaj przez pracowników działu promocji, 
funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej danej firmy. Działania te obejmują 
następujące techniki promocyjne:  

– reklamę, 
– marketing bezpośredni,  
– promocję sprzedaŜy, 
– public relations, 
– sprzedaŜ osobistą. 
Elementy event marketingu są wykorzystywane w działaniach z zakresu reklamy, 

promocji sprzedaŜy oraz public relations. Z uwagi na wybór form i środków 
reklamowych, wyróŜnia się reklamę ATL oraz BTL. Często uŜywane jest określenie 
„medialna” w stosunku do reklamy ATL oraz „niemedialna” w stosunku do BTL. 
Reklama BTL jest określana takŜe jako zespół działań wspomagających kampanię 
prowadzoną w mediach. Do podstawowych form reklamy ATL zalicza się reklamę:  

a) prasową (ogłoszenie, artykuł reklamowy), 
b) telewizyjną (film reklamowy, plansza), 
c) radiową (ogłoszenie, wywiad sponsorowany), 
d) zewnętrzną (ogłoszenia na środkach komunikacji, billboardy), 
e) kinową (film reklamowy, plansza), 
f) internetową (strona www, banner). 
Natomiast reklama BTL to przede wszystkim reklama: wydawnicza (broszury, 

ulotki, foldery), wystawiennicza (modele, plansze, próbki, wydatki na wynajem 
powierzchni wystawowej wraz z wyposaŜeniem), product placement oraz bezpośrednia 
(telefoniczna, wysyłkowa). W uzupełnieniu tej listy naleŜy takŜe dodać działania BTL 
wykorzystujące event marketing, czyli m.in.: 

– podejmowanie delegacji kontrahentów i opłacanie jej pobytu, 
– organizacja bankietów, przyjęć i innych form poczęstunku, 
– organizacja zamkniętych pokazów reklamy, 
– organizacja i/lub sponsorowanie specjalistycznych seminariów, 
– udział w targach i wystawach. 

                                                 
9 M. Rydel: Komunikacja jako element marketingu. W: Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 

2001, s. 21. 
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Promocja sprzedaŜy to działania z zakresu komunikacji marketingowej, stosowane 
w celu zachęcenia pośredników i/lub ostatecznych nabywców do zakupu lub innych 
działań poprzez zwiększenie postrzeganej wartości promowanego produktu10. Działania 
te wprowadzają dodatkową motywację materialną lub emocjonalną, która zwiększa  
w oczach klienta wartość proponowanego towaru. Biorąc pod uwagę relacje nadawca-
odbiorca, moŜna wyróŜnić promocje sprzedaŜy prowadzone przez11: 

– producenta dla pośredników, 
– detalistę dla konsumentów, 
– producentów dla konsumentów.  
Najczęściej stosowanymi narzędziami promocji sprzedaŜy prowadzonej przez 

producenta dla pośredników są: specjalne oferty handlowe (m.in. rabaty ilościowe, 
darmowy towar, rabat za rozliczone zapasy, specjalne warunki zakupu, itp.), wspólna 
reklama (koszty reklamy są wspólnie pokrywane przez producenta i pośrednika), 
konkursy dla pośredników, spotkania pośredników, szkolenia i spotkania dla personelu 
sprzedaŜowego pośredników i inne. 

NaleŜy podkreślić, iŜ szkolenia i inne spotkania organizowane w ramach promocji 
sprzedaŜy są instrumentami event marketingu i powinny być realizowane przez 
specjalistów z tej dziedziny. Dobrze zorganizowane i przeprowadzone spotkanie 
pośredników moŜe być istotnym czynnikiem motywującym. Najczęściej spotkania są 
organizowane dla właścicieli oraz wyŜszej kadry kierowniczej firm – pośredników. 
KaŜde z nich, oprócz części formalnej (podczas której omówione zostają planowane lub 
odbyte akcje promocyjne, przeprowadzone jest szkolenie lub zaprezentowany jest nowy 
produkt), obejmuje takŜe część nieformalną, która niejednokrotnie decyduje 
o ostatecznym sukcesie spotkania. Ponadto bardzo waŜną rolę odgrywają bezpośrednie, 
nieformalne kontakty pomiędzy uczestnikami takiego spotkania.  

Public relations (PR) to działania mające na celu ustanowienie i utrzymanie jak 
najlepszych stosunków firmy z otoczeniem. To budowanie dobrego imienia firmy  
i zdobywanie dla niej przychylności12. Działania PR mają charakter dwustronny, 
obejmują one zarówno informacje przepływające od organizacji do określonych grup 
odbiorców, jak równieŜ informacje tych grup do organizacji13. Najczęściej 
wykorzystywanymi instrumentami PR są artykuły prasowe oraz imprezy organizowane 
w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na produkt lub działalność firmy. MenedŜer 
ds. public relations, odpowiedzialny za koordynację publicznej działalności firmy, 
wykonuje wszystkie lub niektóre z następujących zadań14: 

a) przygotowanie konferencji prasowych, 
b) organizacja zajęć warsztatowych dla pracowników, 
c) planowanie i organizacja imprez, 
d) odpowiedzi na krytykę i skargi, 
e) przygotowanie członków kierownictwa do spotkań z prasą i występów  

w telewizji, 
f) prowadzenie marketingu wewnętrznego, zorientowanie kultury organizacji  

na klienta. 

                                                 
10 D. Pickton, A. Broderick: Integrated Marketing Communications. Financial Times Prentice Hall, London 2001, s. 535. 
11 J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 242. 
12 M. Rydel: Budowanie wizerunku firmy poprzez public relations. W: Komunikacja marketingowa…op.cit., s. 57. 
13 R. Ciereszko: Poradnik menedŜera. Elementy marketingu. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność” Ziemia 

Radomska, Radom 1991, s. 23. 
14 J. Blythe: op.cit., s. 139. 
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W zaleŜności od konkretnych potrzeb i wyboru odbiorcy public relations przybiera 
róŜne formy i wykorzystuje szereg instrumentów, m.in.: 

− media (prasa, telewizja, radio) − przekazy ustne podczas konferencji 
prasowych, artykuły, wystąpienia, 

− Internet – obecność na stronach internetowych, ich wygląd i funkcjonalność, 
dostępność i utrzymywanie kontaktów za pomocą poczty elektronicznej, 

− wygląd firmy i jej otoczenie − wizualne elementy wystroju zewnętrznego firmy 
(elewacje, trawniki), oznakowania dojazdu do firmy, itp., 

− utrzymywanie kontaktu listownego, telefonicznego, faksowego z klientami, 
dostawcami, współpracownikami, 

− upominki – wręczanie upominków przypominających o istnieniu firmy 
(kalendarze, teczki, itp.), 

− wydawnictwa – broszury, ulotki, foldery o firmie, wizytówki, druki 
okolicznościowe, 

− zwiedzanie firmy – tzw. „dni otwarte” dla klientów, dziennikarzy. 
Do wymienionych wyŜej form i instrumentów public relations naleŜy jeszcze dodać 

instrumenty będące elementami event marketingu: udział firmy w targach i wystawach, 
organizację spotkań i imprez specjalnych oraz sponsoring. Sponsoring jest to 
inwestowanie środków finansowych lub rzeczowych w określoną działalność w zamian 
za moŜliwość wykorzystania tej działalności w celach komercyjnych15. Firmy chętnie 
przyznają dotacje na utrzymanie druŜyny sportowej, teatru, czy organizację regat 
Ŝeglarskich, bowiem sponsorowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych przydaje 
splendoru i zwiększa popularność sponsora. Sponsoring jest formą uczestnictwa  
w spotkaniu zbiorowym. W sytuacji, gdy sponsor staje się organizatorem lub 
współorganizatorem finansowanej imprezy, bardzo waŜna staje się znajomość 
zagadnienia meeting planning. Bowiem tylko dobrze zorganizowany konkurs, koncert, 
czy mecz pozwolą zrealizować powyŜsze cele.  

Na spotkania i imprezy specjalne składają się sympozja, konferencje, seminaria, np. 
na temat nowych technologii, spotkania i utrzymywanie kontaktów osobistych z ludźmi 
biznesu, klientami, ekspertami, a takŜe organizowanie przyjęć, koktajli, konkursów  
i innych rodzajów spotkań. Sukces organizacyjny kaŜdej imprezy, której gwarantem jest 
stosowanie się do zasad meeting planning staje się swoistym fundamentem, na którym 
realizowane są właściwe cele promocyjne spotkania. 

Wystawy i targi są miejscami promocji produktów prezentowanych potencjalnym 
nabywcom. Funkcją wystawy jest wyłącznie promocja produktu, natomiast targi łączą 
funkcję promocyjną z handlową. Są one bardzo efektywnym narzędziem public 
relations. Nie zawsze celem odwiedzenia targów jest dokonanie zakupu, waŜniejszym 
wydaje się być gromadzenie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zakupie. 
Dlatego teŜ, wystawcy powinni być przede wszystkim bardzo dobrze wyposaŜeni  
w aktualne informatory oraz przygotowani do udzielania wyczerpujących odpowiedzi 
na zadawane przez potencjalnych nabywców pytania. Przygotowania do wystaw  
i targów zajmują co najmniej sześć miesięcy, licząc łączny czas planowania oraz 
realizacji zobowiązań podjętych w trakcie trwania imprezy. Aby ten czas wykorzystać 
efektywnie konieczne wydaje się zastosowanie reguł meeting planning.  

                                                 
15 J.A. Meenaghan: The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix. „International Journal of Advertising” 

1991, nr 10(1), s. 39. 
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Działania z zakresu komunikacji nieformalnej obejmują wszystkie inne działania, 
poza promocją, które w sposób bezpośredni lub pośredni niosą komunikaty 
marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego otoczenia je pobierają16. Nawet 
najlepiej przeprowadzona promocja nie będzie skuteczna, gdy klient zostanie 
nieuprzejmie potraktowany przez niekompetentnych pracowników firmy, a produkt 
okaŜe się złej jakości. Produkcja, transport, kontrola jakości, itd., a więc wszystkie 
działania podejmowane przez firmę (takŜe te zaniechane) wysyłają do otoczenia 
rynkowego komunikaty. Elementami komunikacji nieformalnej, które wynikają  
z kultury organizacyjnej firmy są17: 

− komunikaty związane z firmą jako organizacją (m.in. wizja, misja, cele 
rynkowe firmy, sposoby zarządzania, wyniki finansowe, lokalizacja, historia 
firmy), 

− komunikaty związane z ludźmi, pracownikami firmy (m.in. kadra kierownicza, 
kwalifikacje pracowników, powiązania między firmą a jej partnerami, 
współpracownikami), 

− komunikaty związane z produktami, zasobami firmy, technologiami  
(m.in. środki produkcji, zakres oferty, jakość, dostawcy), 

− komunikaty związane z metodami i warunkami sprzedaŜy (m.in. cena  
i warunki płatności, dostępność towaru, merchandising), 

− komunikaty związane z odbiorcą (opinie odbiorcy na temat marki, ich 
lojalność wobec marki), 

− komunikaty poprzez całościową identyfikację (m.in. logo, nazwa firmy, 
symbole dźwiękowe, kształt opakowań), 

− komunikacja przez badania marketingowe (wpływ wizyty ankietera na poziom 
wiedzy klienta o firmie, opinia klienta o firmie i jej ofercie), 

− komunikaty poprzez działania społeczne i charytatywne (m.in. wspomaganie 
lokalnej społeczności, dbanie o środowisko naturalne).  

Działania społeczne i charytatywne firmy są kolejnym obszarem, w którym często 
wykorzystywane są róŜnego rodzaju wydarzenia będące instrumentem event 
marketingu, np. organizacja otwartych festynów rodzinnych dla mieszkańców, 
ogłoszenie konkursu dla dzieci sprawdzającego ich wiedzę ekologiczną.   

Wybrane przykłady zastosowa ń event marketingu  
W warunkach nasilonej konkurencji prawdziwym rozpoznawalnym wyróŜnikiem 

kaŜdego przedsiębiorstwa na rynku staje się jego marka18. Event marketing z duŜym 
powodzeniem stosowany jest w procesie zarządzania marką, czyli brandingu. Marka, 
poza kombinacją produktu fizycznego, nazwy, opakowania, reklamy, dystrybucji i ceny 
obejmuje takŜe dostarczane konsumentom korzyści funkcjonalne i/lub symboliczne  
w celu tworzenia lojalnego grona nabywców19. Jednak, aby marka zaczęła generować 
zyski, firma powinna podjąć działania, które pozwolą marce dotrzeć do nabywców oraz 
zostać przez nich zaakceptowaną. W działaniach tych znaczną rolę odgrywa event 

                                                 
16 M. Rydel: Komunikacja jako element marketingu : Komunikacja marketingowa…op.cit., s.22.  
17 Ibidem, s.23.   
18 W. Popławski, B. Bielicka: Public relations, jako kulturowy i organizacyjny element strategii przedsiębiorstw  

na przykładzie branŜy napojów alkoholowych. W: Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw.  
Red. K. Krzakiewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, WyŜsza Szkoła Biznesu w Pile, Poznań-Piła 2001, s. 142. 

19 J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
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marketing, gdyŜ jednym z głównych celów praktycznie kaŜdego wydarzenia 
realizowanego przez firmę w ramach działań promocyjnych jest budowanie lub 
wzmacnianie wizerunku marki. Interakcja, współuczestnictwo i bezpośrednie 
obcowanie z marką podczas imprezy angaŜują emocje i pobudzają do działania na tyle 
silnie, Ŝe przekazane treści reklamowe pozostają w umysłach odbiorców na bardzo 
długo20. 

Jednym z wyznaczników silnej marki jest lojalność klientów21. To zjawisko, na 
które waŜny wpływ ma satysfakcja klienta. Z kolei obie te dziedziny ściśle są związane 
z event marketingiem, gdyŜ lojalność klientów jest budowana przez satysfakcję  
z uczestnictwa w określonych imprezach22. Budowanie satysfakcji w celu zwiększenia 
lojalności jest trudną i kosztowną dziedziną działań marketingowych. Niektóre firmy 
jednak chętnie finansują przedsięwzięcia, w tym eventy, które mogą wzmocnić 
satysfakcję i lojalność ich klientów. Przykładem moŜe być branŜa piwowarska.  
W sezonie letnim, w większości atrakcyjnych miejscowości turystyczno-
wypoczynkowych są organizowane szeregi imprez plenerowych promujących daną 
markę piwa. Narzędzie, jakim jest event marketing, daje szerokie moŜliwości, aby ta 
forma promocji była nie tylko oryginalna i zaskakująca, ale takŜe dodatkowo pozwoliła 
przekazać uczestnikowi (poza logo i nazwą marki) treści i wartości niematerialne 
wypracowane przez firmę. Sprzyjają temu m.in. takie elementy jak: 

− róŜnorodne i dowolne oddziaływanie na uczestników/ konsumentów, 
− moŜliwość zaangaŜowania emocjonalnego wobec marki, 
− interakcja – fizyczne zaangaŜowanie uczestnika/konsumenta w proces 

marketingowy (np. dla dzieci zespołowe budowanie z klocków logo), 
− moŜliwość wykorzystania zachowania uczestnika/konsumenta w grupie, 
− stworzenie bezpośredniego kontaktu z marką we wszystkich jej formach  

i elementach,  
− moŜliwość bezpośredniej obserwacji reakcji na markę, 
− moŜliwość podkreślenia niematerialnych elementów marki (np. poprzez 

oprawę medialną imprezy).  
Dynamicznie rozwijające się nowoczesne technologie oraz powszechny do nich 

dostęp sprawiły, iŜ klienci coraz częściej są zainteresowani moŜliwościami 
wykorzystania event marketingu takŜe w świecie wirtualnym. Są to tzw. serwisy 
eventowe, event-site. Internetowe działania eventowe mają charakter czasowy i są 
związane z konkretnym wydarzeniem w świecie rzeczywistym, w którym są one 
zwykle szeroko reklamowane. Działania te towarzyszą najczęściej przedsięwzięciom 
realizowanym w branŜy motoryzacyjnej, rozrywkowej oraz FMCG23 i mogą dotyczyć 
m.in.: wprowadzeniu na rynek nowego produktu, zaistnienia waŜnego wydarzenia 
związanego z historią marki, firmy, czy teŜ festiwalu filmowego.  

Tymczasem zastosowanie szeregu nowoczesnych technologii w trakcie trwania 
spotkań zbiorowych staje się niemal powszechne. Podnoszą one poziom imprezy  
i uatrakcyjniają ją z punktu widzenia uczestników. W przypadku imprez o charakterze 
rozrywkowym, w ich przygotowanie mogą być takŜe zaangaŜowane media 

                                                 
20 A. Mitko: OdświeŜanie eventu. „Marketing w Praktyce” 2003, nr 5, s. 16. 
21 Satysfakcjonujący daną firmę poziom lojalności będzie uzaleŜniony od branŜy.  
22 D. Kolber: Markowe wydarzenia.„Marketing w Praktyce” 2003, nr 11, s. 13. 
23 FMCG − określenie wykorzystywane w marketingu, opisujące produkty szybko rotujące w punktach sprzedaŜy (skrót 

od ang. Fast Moving Consumer Goods − produkty szybko rotujące, szybko zbywalne), najczęściej codziennego uŜytku. 
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interaktywne: Internet, telefonia komórkowa wykorzystująca technologie MMS i SMS 
oraz telewizja. Przykładem moŜe być festiwal piosenki, którego organizatorem jest 
stacja telewizyjna. Uczestnikami koncertu są nie tylko widzowie siedzący na sali,  
ale takŜe telewidzowie, których udział jest często interaktywny, gdyŜ z pomocą 
technologii SMS stają się oni jurorami festiwalu. Co więcej, napływające wyniki 
konkursu, na bieŜąco są prezentowane w witrynie eventowej festiwalu. O efektywności 
tej formy promocji moŜe świadczyć fakt, iŜ juŜ od kilku lat, Opera Leśna w Sopocie 
gości w okresie wakacyjnym aŜ trzy niezaleŜne festiwale piosenki, których 
organizatorami są najbardziej liczące się polskie stacje telewizyjne. 

Podsumowanie 
Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, najnowsze osiągnięcia techniki,  

ze szczególnym uwzględnieniem komputeryzacji i powszechnego dostępu do Internetu 
sprawiły, iŜ coraz bardziej zauwaŜalne jest oddalanie się nadawcy przekazu 
marketingowego od jego odbiorcy. Przeprowadzenie za pomocą profesjonalnych 
narzędzi badanie rynku odbiorcy, powoduje jedynie znaczne skrócenie tego dystansu. 
W związku z tym, coraz większą wagę przypisuje się tym formom oddziaływania  
na odbiorcę, które umoŜliwiają bezpośredni z nim kontakt. Odpowiedzią na ten problem 
jest stosowanie event marketingu, będącego skuteczną formą komunikacji 
marketingowej. NaleŜy podkreślić, iŜ event marketing jest instrumentem 
komplementarnym, który nie tylko daje się znakomicie uzupełniać innymi elementami 
promocji, ale jednocześnie doskonale wpisuje się w szersze działania marketingowe, 
stając się ich uzupełnieniem. Firmy występując w roli zleceniodawców organizowanych 
eventów powinny traktować je jako waŜne narzędzie marketingowe, jak równieŜ bardzo 
istotny czynnik determinujący odniesienie sukcesu. Profesjonalnie zorganizowany event 
moŜe być swoistym akceleratorem zmian wewnątrz danej organizacji. MoŜe takŜe 
wpływać na zmianę jej zewnętrznego wizerunku i sposobu postrzegania. 

EVENT MARKETING AS A FORM  

OF MARKETING COMMUNICATIONS 

Summary  

The objective of the paper is presenting event marketing as a supporting tool  
of marketing communications. The paper defines the event marketing areas of use in marketing 
communication, which are chosen promotional techniques (BTL advertising, sales promotion, 
public relations) and some actions of informal communication. There are some chosen examples 
of using events in marketing communication presented. At the end it is indicated the importance 
of professional process of event planning and managing for achieving the promotional goals. 
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NOWOCZESNE NARZĘDZIA W KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ − POTENCJAŁ SPOŁECZNOŚCI 

INTERNETOWYCH  

Streszczenie 
Zwiększa się liczba internautów mogących stanowić grupę odbiorców dla komunikacji 

marketingowej. Sponsorowane fora internetowe mogą być źródłem cennych korzyści 
marketingowych, zezwalają na pojawienie się interakcyjnej komunikacji pomiędzy klientem  
a producentem. Pozwalają na przeprowadzanie badań oraz umoŜliwiają przedsiębiorstwom 
zdobywanie cennych informacji na temat opinii i preferencji konsumentów. Fora dyskusyjne, 
zwłaszcza poświęcone specyfice produktów, jako źródło wiedzy i ekspertyz mogą stać się same  
w sobie częścią oferty danego przedsiębiorstwa. 

Wstęp 
W ostatnich latach gwałtownie wzrosło wykorzystanie Internetu i stron www 

(World Wide Web) w działaniach mających na celu osiągnięcie zakładanych celów 
marketingowych i sprzedaŜowych. Wzrosło równieŜ wykorzystanie ich do komunikacji 
oraz pozyskiwania informacji. Poprzez przeszukiwanie sieci konsumenci mogą uzyskać 
informacje na temat danych produktów lub usług. Przedsiębiorstwa chcąc dopasować 
jakość swojej oferty do zmieniającej się sytuacji rynkowej poniosły znaczące nakłady 
na rozwój stron internetowych, które poprzez swoją atrakcyjność mają zachęcać 
potencjalnych klientów do ponownych odwiedzin.  

Charakter Internetu powoduje coraz większą jego popularność szczególnie wśród 
uŜytkowników, którzy cenią sobie wygodę, asynchroniczność, ciągłość, niemalŜe 
natychmiastową komunikację, specyficzność i dostępność. Internetowe fora dyskusyjne 
posiadają wszystkie wymienione zalety przy jednoczesnym umoŜliwianiu interakcji 
pomiędzy swoimi uŜytkownikami.  

Wykorzystanie Internetu w marketingu 
W literaturze przedmiotu wskazuje się na podobieństwa między komunikacją  

i wymianą informacji poprzez Internet a tradycyjnym marketingiem szeptanym. 
Aktywne przeglądanie stron internetowych w poszukiwaniu informacji i opinani  
o produktach zamieszczanych przez innych uŜytkowników oraz dzielenie się własnymi 
opiniami i doświadczeniami, branie udziału w toczących się dyskusjach wskazuje na 
zmianę śródka komunikacji (z twarzą-w-twarz na on-line), ale przy zachowaniu idei 
marketingu szeptanego. UŜytkownicy coraz częściej zamieszczają swoje opinie  

                                                 
1 Joanna Kos – mgr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Ekonomii, Akademia 

Ekonomiczna w Katowicach. 
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i recenzje na temat produktów za pomocą specjalnie udostępnionych im w tym celu 
funkcji stron internetowych. Tego typu systemy referencyjne (komentarze na Allegro, 
recenzje ksiąŜek na Amazonie i innych księgarniach internetowych, opinie i oceny 
filmów, produktów, usług przy większości sklepach internetowych, forów 
dyskusyjnych, serwisów tematycznych, czy ogólnych – uŜytkownicy praktycznie na 
kaŜdym kroku spotykają się z dostępnym dla siebie systemem oceniania i wyraŜania 
opinii) pozwalają konsumentom na zbieranie oraz porównywanie poszczególnych 
opinii, a następnie wykorzystywanie ich podczas podejmowania decyzji zakupowych. 
Interaktywny marketing szeptany on-line jest postrzegany jako bardziej odpowiedni  
i bardziej wzbudzający emocje od tradycyjnej komunikacji marketingowej.2 

Społeczno ści internetowe 
Wraz ze wzrostem popularności sprzedaŜy on-line wzrosło znaczenie Internetu jako 

narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji zakupowych. Prawie kaŜda decyzja 
podejmowana przez konsumenta moŜe podlegać wpływom wywieranym przez 
społeczności zajmujące się danym typem produktu bądź usługi. Tego typu społeczności 
mogą dotyczyć zarówno ogółu produktów (np. http://opiniuj.pl/, http://cokupic.pl/), 
poszczególnych segmentów rynku (np. http://www.autocentrum.pl/, 
http://www.motofakty.pl/opinie/) czy teŜ poszczególnych typów produktu  
(np. poszczególne modele samochodów http://www.audittcca.com/, http://www.tt-
forum.co.uk/). Tego typu portale społecznościowe są równie przydatne dla 
konsumentów, którzy juŜ dokonali zakupu danego dobra. Nabywcy mogą uzyskać 
pomoc w bardzo róŜnych sytuacjach, poczynając od kwestii naprawy i serwisu,  
a kończąc na moŜliwości „podrasowania” danego produktu. ZaleŜności zachodzące 
pomiędzy konsumentami (C2C) pozostają często niedoceniane i niewystarczająco 
wykorzystane w działalności marketingowej.  

Jakkolwiek samo zjawisko komunikacji pomiędzy konsumentami nie jest niczym 
nowym, to zorganizowana struktura i publiczna natura Internetu zezwalają 
marketingowcom na bezprecedensowy dostęp do informacji odnośnie samego procesu 
komunikacji oraz treści wymienianych komunikatów. Społeczności on-line coraz 
częściej współpracują z sobą w celu rozwiązywania problemów.3  

Społeczności Internetowe moŜna podzielić ze względu na powód ich powstania na 
grupy zainteresowań, społeczności oparte na budowaniu relacji, społeczności 
nastawione na wymianę informacji i grupy robocze. Grupa wspólnych zainteresowań to 
pewna zbiorowość osób podzielających wspólne zainteresowania oraz wartości, które są 
skłonne do dzielenia się informacjami i wiedzą dotyczącą ich wspólnych zainteresowań. 
Grupa robocza to społeczność nieformalnie powiązana przez wspólne działania – od 
rozmów przy kawie, po rozwiązywanie skomplikowanych problemów – oraz przez to, 
czego poszczególni członkowie byli w stanie się nauczyć poprzez wspólne działania. 
Główną róŜnicą pomiędzy tymi dwoma formami społeczności jest to, iŜ grupa 
wspólnych zainteresowań nie zakłada wypracowanie pewnych wspólnych praktyk, bądź 
schematów działania. Społeczności skierowane na budowanie relacji skupiają osoby, 
które doświadczyły lub doświadczają podobnych wydarzeń w swoim Ŝyciu (np. śmierć 

                                                 
2 Y.K. Huang, W.I. Yang: Motives for and consequences of reading internet book reviews. „The Electronic Library” 2008, 

Vol. 26 No. 1, s. 98. Za: www.emeraldinsight.com/0264-0473.htm. 
3 D.A. Pitta, D. Fowler: Online consumer communities and their value to new product developers. „Journal  

of Product&Brand Management” 2005, nr 15/5, s. 284. Za: www.emeraldinsight.com/1061-0421.htm. 
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bliskiej osoby, oczekiwane macierzyństwo, niekorzystna diagnoza lekarska) i szukają 
wsparcia, zrozumienia oraz moŜliwości kontaktu z osobami mającymi za sobą podobne 
przeŜycia. Społeczności nastawione na wymianę informacji pozwalają zaś swoim 
członkom na swobodny przepływ informacji uznawanych przez nich za przydatne  
i wartościowe (np. informacje odnośnie dobrego mechanika zajmującego się 
zabytkowymi samochodami).  

Zazwyczaj w takiej społeczności znajdzie się paru członków, którzy są na tyle 
zainteresowani działaniem społeczności, Ŝe tworzą i prowadzą fora internetowe. 
Tematyka forum dyskusyjnych jest bardzo zróŜnicowana, poczynając od zagadnień 
technicznych i technologicznych, poprzez róŜnego typu zainteresowania,  
np. wędkarstwo, sport, kończąc na forach poświęconych np. młodym matkom. W tych 
społecznościach jednostki dzielą się swoimi myślami i doświadczeniami oraz poszukują 
informacji od innych zorientowanych w danej dziedzinie osób. Kontakt między 
poszczególnymi członkami moŜe być bezpośredni i wysoce interaktywny – z czasem, 
kiedy poszczególni uŜytkownicy nabywają coraz większą wiedzę odnośnie ich samych 
oraz konkretnego tematu moŜe dojść do nawiązania głębokich osobistych relacji.  
W celu zrozumienia działania społeczności internetowych naleŜałoby się bliŜej 
przyjrzeć ich ewolucji4. 

Początkowo przedsiębiorstwa wykorzystywały Internet jako jednokierunkowy 
kanał komunikacji z klientem poprzez rozwijanie witryn internetowych promujących 
oferowane przez nie dobra i usługi. Większość współczesnych stron internetowych 
organizacji oferuje zainteresowanym uŜytkownikom bogaty wybór informacji oraz 
linków. Wraz z postępującym rozwojem Internetu zaczęły pojawiać się pierwsze fora 
dyskusyjne, co zaowocowało zmianą w charakterze komunikacji z masowej na bardziej 
interaktywną i interpersonalną – konsument mógł zamieścić na forum post i czekać na 
reakcje ze strony reszty uŜytkowników (najprostszy model zakłada wymianę postów 
pomiędzy dwójką uŜytkowników). Z upływem czasu ta dwustronna komunikacja 
spowodowała zmianę postrzegania samego Internetu jako społeczności, której 
uczestnicy wchodzą ze sobą wzajemnie w interakcję. JeŜeli wziąć pod uwagę 
historyczne próby definiowania społeczności zwracano uwagę na takie ich cechy, jak: 
trwałe interakcje społeczne, wspólne zainteresowania, wartości i atrybuty (normy 
społeczne obowiązujące w danej społeczności) oraz przypisane terytorium. PoniewaŜ 
Internet nie ma Ŝadnych ograniczeń geograficznych (albo tworzy własną unikalną 
geografię – w zaleŜności od definicji) przyjmuje się, iŜ społeczności on-line (wirtualne) 
to grupa ludzi mających podobne zainteresowania i wartości, pozostająca w trwałej 
interakcji, posiadająca jasne zasady uczestnictwa, której członkowie komunikują się ze 
sobą za pomocą Internetu5. 

Interakcje zachodzące pomiędzy członkami są motorem rozwoju takich 
społeczeństw, są częścią procesu pozwalającego jednostkom na wzajemne 
komunikowanie się oraz wspólne poszerzanie podzielanych zainteresowań. Do samego 
procesu komunikacji dochodzi w komputerowo kształtowanym środowisku, które  
z góry będzie wpływać na kształt, naturę oraz zakres przekazywanych informacji. Takie 
otoczenie komunikacyjne ma określone wady oraz zalety. Do zalet forum naleŜy ich 
asynchroniczny charakter – nie trzeba ustalać przedziału czasowego, w którym dyskusja 

                                                 
4 G. Mazurek: Wirtualne społeczności konsumenckie. http://www.grzegorzmazurek.pl/publikacje/publikacje_naukowe/. 
 5K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi. 

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/059-066.pdf. 
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będzie moŜliwa – uŜytkownik zamieszcza na forum post, do którego w późniejszym, 
dogodnym czasie odnoszą się inni uŜytkownicy. Asynchroniczność zezwala równieŜ na 
wyŜszą jakość komentarzy z powodu zmniejszania pośpiechu i moŜliwości 
niezrozumienia zamieszczanej wypowiedzi. Do wad naleŜą zaś utrudnienia  
w przekazywaniu dźwięków oraz ruchomych obrazów (jest to wykonalne, lecz 
niewygodne i nie zawsze akceptowane przez regulamin danej grupy dyskusyjnej) czy 
zapachów lub mowy ciała. Jako wadę asynchroniczności moŜna równieŜ podać 
zmniejszanie spontaniczności uzyskiwanych odpowiedzi. 

Wirtualna społeczność wspiera przepływ informacji w głównej mierze poprzez 
odpowiednią kombinację komunikacji i treści6. Przeprowadzono badania nad 
motywami, które przemawiają za włączaniem się konsumentów do sieciowych 
społeczności. Okazało się, iŜ społeczności internetowe zaspokajają pewne szczególne 
potrzeby konsumentów; trzy najwaŜniejsze z nich to: 

− wspólne zainteresowania, 
− budowanie relacji, 
− transakcje. 
Społeczności mogą zaspokajać w jednakowym stopniu wszystkie trzy wymienione 

potrzeby, albo skupiać się w szczególności na jednej z nich. KaŜda społeczność 
przechodzi przez pewne etapy rozwoju, co przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Etapy rozwoju społeczności. 
Źródło: D.A. Pitta, D. Fowler: Online consumer communities and their value to new product developers. 

„Journal of Product&Brand Management” 2005, nr 15/5, s. 288, Za:  www.emeraldinsight.com/1061-
0421.htm. 

Najczęściej dyskusyjne fora internetowe pojawiają się na drugim etapie rozwoju, 
kiedy zmotywowane jednostki posiadające wystarczającą wiedzę techniczną podejmują 
działania ku temu zmierzające. Od tego momentu forum moŜe zacząć się rozrastać, 

                                                 
6 C. Flavian, M. Guinaliu: The influence of virtual communities on distribution strategies in the internet. „International 

Journal of Retail&Distribution Managament” 2005, Vol. 33, No. 6, s. 407. Za: www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm. 
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jeŜeli wystarczająca liczba członków docelowej społeczności je zaakceptuje i zacznie 
wykorzystywać. Forum utrzymuje się przy Ŝyciu tak długo, jak długo liczba nowych 
członków jest równa lub wyŜsza od liczby uŜytkowników, którzy z czasem tracą 
zainteresowanie forum. Z czasem mogą zacząć pojawiać się siły, które wspierają 
funkcjonowanie samej społeczności: zainteresowanie i budowanie relacji pomiędzy 
członkami społeczności.  

Zazwyczaj społeczności wirtualne zajmują się tematyką niszową – zakres 
zainteresowań bądź kontaktów jest dość wąski. Społeczność internetowa ma na celu 
zaspokojenie potrzeb, których zaspokojenie jest niemoŜliwe w sytuacjach kontaktów 
twarzą-w-twarz. JeŜeli zakres zainteresowań jest wąski, społeczność będzie to 
odzwierciedlała dąŜąc do większej homogeniczności jej członków7. 

Fora dyskusyjne są unikalnym połączeniem publicznej i prywatnej komunikacji. 
PrzewaŜnie jedyną wymaganą od uŜytkownika informacją jest waŜny adres e-mailowy, 
a uŜycie pseudonimów pozwala na zachowanie anonimowości zmniejszając ryzyko 
związane z uczestnictwem. Pseudonimy ponadto pozwalają rozpoznawać posty danego 
uŜytkownika oraz z czasem wpływają na tworzenie jego wizerunku wśród innych 
uŜytkowników forum. UŜytkownicy mogą znaleźć dane forum dyskusyjne za pomocą 
wyszukiwarki internetowej i na początku tylko obserwować zachodzące na danym 
forum wydarzenia. Poprzez obserwację i brak aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu forum 
uczą się zasad na nim obowiązujących oraz wyrabiają sobie zdanie na temat danej 
społeczności. Po pewnym czasie oswajają się na tyle, Ŝe sami zaczynają aktywnie 
uczestniczyć w wymianie informacji zachodzącej na forum, a zabezpieczenie i komfort 
gwarantowany przez aminowość moŜe spowodować, iŜ chętniej będą się dzielić swoją 
wiedzą i doświadczeniami. Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami dyskusji na 
forum poprzez wymianę poglądów jest podstawą do tworzenie sieci C2C, zarówno 
poprzez publiczną, jak i prywatną interakcję pomiędzy jej poszczególnymi członkami. 
Zwłaszcza moŜliwość wysyłania prywatnych wiadomości pozwala na tworzenie mini-
sieci zaleŜności juŜ w obrębie samego forum. Z czasem relacje te mogą stać się na tyle 
silne, Ŝe uŜytkownicy będą chcieli się spotkać poza środowiskiem on-line8. 

Fora mogą być cennym i niepowtarzalnym źródłem informacji dla 
marketingowców. W celu uzyskania dostępu do tych informacji mogą się oni 
zarejestrować na forum i śledzić interesujące ich wątki w poszukiwaniu informacji  
na temat nowych pomysłów, sugestii, opinii i stopnia zadowolenia konsumentów.  
Im większym zaufaniem cieszy się dana społeczność, tym swobodniejsze będą 
wypowiedzi jej członków – bez wątpienia wartość tak pozyskanych informacji trudno 
prawidłowo ocenić, moŜna jednak załoŜyć, iŜ jest ona znaczna z marketingowego 
punktu widzenia. Zakres informacji, jakie specjaliści od marketingu mogą uzyskać za 
pomocą forum zawiera m.in. następujące informacje dotyczące: 

− poziomu satysfakcji z danego produktu bądź usługi w róŜnych docelowych 
społecznościach, 

− poŜądanych bądź niepoŜądanych cech nowego produktu, 
− poziomu lojalności względem danej marki, wraŜliwości na ceny, itp.  

w róŜnych społecznościach, 

                                                 
7 D.A. Pitta, D. Fowler: Online consumer communities…, s. 288-289,  
8 I. Szmigin, L. Canning, A.E. Reppel: Online community: enhancing the relationship marketing concept through 

customer bonding. „International Journal of Service Industry Management” 2005, Vol. 16, No. 5, s.485-487. Za: 
www.emeraldinsight.com/0956-4233.htm. 
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− nieprzewidzianych rynków zbytu albo sposobóo uŜycia danego produktu,  
− postrzeganych bezpośrednich konkurentów dla róŜnego typu produktów, 
− zmian w postawach konsumentów. 
Ponadto łatwiej wykorzystać fora dyskusyjne do oceny skutków jednostronnej 

komunikacji producenta do konsumenta – prób wywołania pozytywnego marketingu 
szeptanego. Przy tradycyjnych kontaktach twarzą-w-twarz specjalista do marketingu 
moŜe zapoczątkować „łańcuszek” pozytywnych opinii, ale nigdy nie jest do końca 
pewien odnoszonych wyników; w przypadku zaś forów dyskusyjnych moŜna na 
bieŜąco obserwować wyniki zapoczątkowanych działań przy zachowaniu odpowiedniej 
ostroŜności.  

Sponsorowane społeczno ści internetowe 
Fora dyskusyjne oraz społeczności wirtualne dają szansę na przeprowadzenie 

zarówno pasywnego rozpoznania rynku, jak i aktywnego prowadzenia badań 
marketingowych. Przyglądanie się tematom i przebiegowi dyskusji moŜe pozwolić na 
przewidzenie przyszłych trendów na danym rynku – weryfikacja danego załoŜenia 
moŜe jednak wymagać przeprowadzenia dalszych badań. Specjalista od marketingu 
moŜe, po bliŜszym zapoznaniu się z charakterystyką danego forum oraz jego 
uczestników, przeprowadzić dyskretne, zogniskowane wywiady z poszczególnymi 
uŜytkownikami. Oprócz moŜliwości przeprowadzenia wywiadu forum dyskusyjne 
pozwala na pewne eksperymenty, np. wprowadzając na forum ofertę tylko dla członków 
moŜna uzyskać informację na temat elastyczności cenowej konsumentów, 
preferowanych cech wyrobu oraz inne cenne dla przedsiębiorstwa dane. Tak samo przy 
tworzeniu nowego produktu aktywnie i pasywnie zdobywane informacje, przewaŜnie 
oparte na wypowiedziach innowatorów mogą być tanim, acz cennym źródłem 
pomysłów. Co bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa udostępniły swoim 
konsumentom narzędzia pozwalające zademonstrować i stworzyć własne produkty –
zamiast pomysłów lub sugestii przedsiębiorstwa uzyskują gotowe plany nowych 
produktów, dostosowane do potrzeb klientów. Przykładami takich stron mogą być 
http://www.naklejki-online.com/ oraz http://www.garderoby.com.pl/zbuduj.htm. Dość 
powaŜnym ograniczeniem tego typu narzędzi jest ich struktura – forma testu 
wielokrotnego wyboru. Pula moŜliwości wyboru postawiona przed klientem jest 
ograniczona i z góry zdefiniowana.  

Dołączenie się do forum dyskusyjnego nie jest w Ŝaden sposób obligatoryjne a sam 
wybór tematów, na które wypowiada się uŜytkownik sygnalizuje jego preferencje 
konsumpcyjne. Przykładowo, hobbyści to grupa konsumentów zainteresowana 
poszczególnym przedmiotem, kategorią produktową, sposobem spędzania czasu lub 
usługą. Tego rodzaju uŜytkownicy są skłonni poświęcać znaczną ilość czasu rocznie na 
swoje hobby – zaangaŜowanie ich w hobbystyczne forum moŜe wpłynąć na 
zwiększenie sprzedaŜy spowodowane zwiększonym przepływem informacji pomiędzy 
poszczególnymi uŜytkownikami. Jednostki mogą „zaraŜać” swoimi zainteresowaniami 
pozostałych członków danego forum.9  

                                                 
9 J.B. Thomas, C. Okleshen Peters, H. Tolson: An explorary investigation of the virtual community MySpace.com – what 

are consumers saying about passion? „Journal of Fashion Marketing and Management” 2007, Vol. 11, No. 4, s. 589. Za: 
www.emeraldinsight.com/1361-2026.htm. 
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Producenci mogą zaprojektować, rozwijać oraz wprowadzać sieci C2C w celu 
osiągania korzyści z współpracy przez obie strony. W tradycyjnym sponsoringu celem 
organizacji jest promocja marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Cel ten jest realizowany 
poprzez komercyjne wiadomości kierowane do docelowych grup konsumentów. Idea 
sponsoringu została szybko zaadoptowana przez Internet w postaci bannerów i reklam 
pop-up. Pomimo coraz większej popularności programów blokujących wyskakujące 
okna z reklamami, jest to tania metoda reklamy potencjalnie docierająca do duŜej grupy 
docelowych konsumentów. Nie naleŜy jednak zapominać, Ŝe tego typu reklama jest 
narzędziem jednostronnej komunikacji i cięŜko zmierzyć jej bezpośredni efekt. 10 

W przypadku, gdy sponsor decyduje się na stworzenie forum, wolnego od zbyt 
oczywistej promocji, społeczność moŜe się zacząć rozwijać generując korzyści dla 
sponsorującej organizacji. Jak juŜ wcześniej wspominano Amazon.com umoŜliwia 
swoim uŜytkownikom recenzowanie oferowanych przez nich ksiąŜek (rys. 2). 
Korzyścią odnoszoną przez Amazon.com jest generowanie przez uŜytkowników 
odkonsumeckich informacji na temat oferowanych przez niego tytułów – niewaŜne czy 
dane recenzje są pozytywne czy negatywne. Recenzje pozwalają Amazonowi na 
zbieranie informacji odnośnie preferencji konsumentów w formie komentarzy na temat 
jakości oraz postrzeganej wartości poszczególnych tytułów. Tego typu informacje 
pozwalają przewidywać przyszłe trendy odnośnie sprzedaŜy i pozwalają na lepsze 
zarządzanie zapasami. Zaletą dla uŜytkowników jest moŜliwość napisania czegoś,  
co będzie publicznie dostępne dla innych Internautów. NaleŜałoby zwrócić uwagę, iŜ 
takie rozwiązanie jest jednak przykładem komunikacji biznes do klienta (B2C) i brakuje 
w nim opcji tworzenia relacji pomiędzy konsumentami.  

 
Rys. 2. Przykład recenzowania ksiąŜek przez uŜytkowników Amazon.com. 
Źródło: Recenzja ksiąŜki. http://www.amazon.com/City-China-Mieville/product-reviews/0345497511/ref= 

cm_cr_dp_all_summary?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending 
(14.06.2009) 

                                                 
10 D.A. Pitta, D. Fowler: Internet community forums: an untapped resource for consumer marketers. „Journal of Consumer 

Marketing” 2005, nr 22/5, s. 270. Za:  www.emeraldinsight.com/0736-3761.htm. 
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Amazon.com poszedł jednak krok dalej i udostępnił moŜliwość tworzenia forum 
dyskusyjnych i społeczności na tematy z pogranicza ksiąŜek oraz zainteresowań 
konsumentów oraz pozwolił na tworzenie blogów przez konsumentów oraz autorów 
ksiąŜek (przykładowe fora dyskusyjne prezentuje rys. 3).  

 
Rys. 3. Przykładowe fora dyskusyjne funkcjonujące przy Amazon.com. 
Źródło: Najpopularniejsze społeczności. http://www.amazon.com/communities/your/ref=cm_cd_topf_ybc 

(14.06.2009). 

NaleŜałoby zwrócić uwagę na potencjalne pomyłki, jakich moŜe dopuścić się 
przedsiębiorstwo pragnące współtworzyć forum dyskusyjne. Internetowe fora 
dyskusyjne podlegają tym samym trendom i zasadom jak inne miejsca spotkań. Miejsca 
takie jak hotele, bary i restauracje utrzymują swoją popularność poprzez obsługę 
klientów i zapewnienie odpowiedniej atmosfery. Najbardziej popularne miejsca 
fizycznych spotkań polegają jednak w większej mierze na czynniku ludzkim niŜ na 
miejscu samym w sobie – ludzie odwiedzają te miejsca, by wejść w interakcję z innymi 
ciekawymi ludźmi. PowyŜsze stwierdzenie pozostaje prawdziwe w przypadku for 
internetowych. Społeczności internetowe, poprzez łatwość opuszczenia wirtualnego 
miejsca, są szczególnie wraŜliwe na problemy powodowane zachowaniem 
uŜytkowników. Wystarczy kilku „nieporządnych” członków, by uśmiercić daną 
społeczność – mają temu zapobiegać skomplikowane zasady zachowania. W większości 
przypadków uczestnicy forów dyskusyjnych spodziewają się informacji związanych  
z ich zainteresowaniami oraz odpowiedniego zachowania – w przypadku niespełnienia 
tych dwóch załoŜeń prawdopodobnie opuszczą forum. 

Internetowe fora dyskusyjne mogą posiadać róŜne sfery dyskusji: zwyczajne fora 
dyskusyjne, tzw. „rynek” gdzie sprzedaje się, kupuje, wymienia i poszukuje produktów, 
i fora opłacane przez sponsora. Dane formy mogą występować niezaleŜnie od siebie, 
lub występować równocześnie w obrębie jednej strony internetowej11. Zasady 
zachowania i umieszczania informacji są róŜne dla poszczególnych typów (tabela 1). 

 

                                                 
11 D. A. Pitta, D. Fowler: Internet community forums…, s. 270-271,  
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Tabela 1. Zasady zachowania na forach dyskusyjnych 

Tryb komunikacji 
Umiejscowienie komunikacji on-line na forum 

na rynku w części dyskusyjnej w części 
sponsorowanej 

Aktywnie zachę-
cana komunikacja 

(posty) 

Akceptowane i efe-
ktywne działanie, je-
Ŝeli etyczna 

Akceptowana, jeŜeli 
post jest na temat 

Akceptowana – źró-
dło informacji marke-
tinggowej 

NiepoŜądana komu-
nikacja (posty) 

Akceptowane i efe-
ktywne działanie, je-
Ŝeli etyczna 

Postrzegana negatyw-
nie – moŜe być uzna-
na za wtrącanie się 

Akceptowana, jeŜeli 
inicjatorem jest spon-
sor 

Komunikacja 
pasywna (samo 

czytanie postów) 

Postrzegana pozytyw-
nie – potencjalnie do-
bre źródło informacji 
marketingowej 

Dobre źródło infor-
macji o potrzebach  
i oczekiwaniach kon-
sumentów 

Postrzegana negatyw-
nie, jeŜeli inicjatorem 
jest konkurent 

Prywatna wymiana 
wiadomości poza 

forum 

Prywatna wymiana wiadomości pomiędzy konsumentami jest ukryta 
przed osobami trzecimi jednocześnie będąc postrzeganą jako najcen-
niejsze źródło informacji dla specjalistów od marketingu 

Źródło: D. A. Pitta, D. Fowler: Internet community forums: an untapped resource for consumer marketers. 
„Journal of Consumer Marketing” 2005, nr 22/5, s. 271. Za: www.emeraldinsight.com/0736-
3761.htm. 

Generalnie uŜytkownicy forum niechętnie odnoszą się do komercyjnych wtrąceń do 
swoich rozmów. Marketingowcy, którzy chcą wykorzystywać fora internetowe do 
celów komercyjnych muszą zdawać sobie sprawę z tego, czego oczekują i tolerują 
klienci, oraz czego nie lubią. Jedynym przypadkiem, kiedy komercyjne wtrącanie 
będzie poŜądane, jest odpowiadanie przez organizację bądź odpowiednich pracowników 
na pytania zadane do nich bezpośrednio przez konsumentów. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 
uŜytkownicy są bardzo wyczuleni na działania agentów producenta próbujących się 
podszyć pod zwykłego uŜytkownika w celu przekazania informacji promujących 
produkt – jeŜeli odkryją taką sytuacją reakcje będą nieprzychylne. Zaufanie pomiędzy 
sponsorującą firmą a członkami społeczności buduje się wolno, choć bardzo szybko 
moŜna je stracić. Na trochę innej zasadzie działają strony internetowe w formie tylko  
i wyłącznie rynku, np. eBay.com, Allegro.pl. W zaleŜności od przyjętego modelu 
działalności organizator strony tego typu moŜe nie zezwalać na sprzedaŜ produktów 
konkurencji, moŜe dopuszczać wszelkie produkty, pobierać prowizję od sprzedawanych 
dóbr czy przyjąć jeszcze inne załoŜenia.  

Podsumowując, jeŜeli producenci będą przestrzegać reguł zachowania takich jak: 
powolne budowanie zaufania, etyczne zachowanie, odpowiedzialne traktowanie 
członków, mogą uniknąć zagroŜeń niszczących społeczności internetowe oraz osiągnąć 
przewagę konkurencyjną.  

Podsumowanie 
Zwiększa się liczba internautów mogących stanowić grupę odbiorców dla 

komunikacji marketingowej. Sponsorowane fora internetowe mogą być źródłem 
cennych korzyści marketingowych – zezwalają na pojawienie się interakcyjnej 
komunikacji pomiędzy klientem a producentem. Pozwalają na przeprowadzanie badań 
oraz umoŜliwiają przedsiębiorstwom zdobywanie cennych informacji na temat opinii  
i preferencji konsumentów. Fora dyskusyjne, zwłaszcza poświęcone specyfice 
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produduktów, jako źródło wiedzy i ekspertyz mogą stać się same w sobie częścią oferty 
danego przedsiębiorstwa.  

MODERN MARKETING COMMUNICATION TOOLS –  
THE POTENTIAL OF INTERNET COMMUNITIES 

Summary 

The number of Internet users, which could be the potential audience for online marketers, 
increases. Sponsored online discussion forums can be a source of valuable marketing benefits; 
they enable interactive communication between marketer and customers. They offer  
the opportunity for conducting researches concerning opinions and preferences of the consumers. 
Disscusion forums, especially those dedicated to products, may become a part of producers offer 
ss the source of reliable data and expertise.  
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Michał Makowski1 

KREATYWNE WYKORZYSTANIE KOMUNIKATU 

NIEWERBALNEGO W REKLAMIE 

Streszczenie 
Reklama, będąca jednym z narzędzi komunikacji marketingowej, dostarcza odbiorcom 

przekazu zarówno treści o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym. W opracowaniu 
przedstawiono moŜliwość kreatywnego wyróŜnienia przekazu reklamowego z wykorzystaniem 
elementów niewerbalnych, koegzystujących z tradycyjnym przekazem werbalnym. Podkreślono 
tym samym moŜliwość zwiększenia efektywności przekazu reklamowego, dzięki kreatywnemu 
wykorzystaniu treści niewerbalnej, wzmacniającej przekaz werbalny. 

Wprowadzenie 
KaŜdego dnia, nieomal wszędzie do człowieka docierają róŜnego rodzaju przekazy. 

Część z nich zostaje w pełni świadomie odebrana, inne zaś zostają ledwo dostrzeŜone,  
a nawet nieświadomie pominięte. Szansę dotarcia do adresata mają przede wszystkim 
przekazy wyróŜniające się na tle innych. 

Według specjalistów zajmujących się problematyką oddziaływania przekazu 
reklamowego na zachowanie człowieka istotny wpływ ma nie tylko podstawowa treść, 
a więc to co wszyscy starają się przekazać werbalnie, lecz przede wszystkim sposób,  
w jaki owa treść zostaje przedstawiona. Istotnego znaczenia nabiera kreatywność  
w zakresie konstrukcji treści przekazu reklamowego z wykorzystaniem bogatej gamy 
elementów niewerbalnej komunikacji. 

Przyjmując za znaczącą koncepcję wyróŜnienia się przekazu na tle innych 
emitowanych treści reklamowych, w opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady 
oddziaływania owych treści na ich adresatów. W dalszej części odniesiono się do 
intencjonalnego i emocjonalnego wykorzystania komunikacji niewerbalnej w reklamie, 
jako moŜliwości na kreatywne dotarcie z przesłaniem reklamowym do świadomości 
klientów. 

Oddziaływanie przekazu reklamowego na umysł klienta  
Działalność reklamowa we współczesnym świecie silnie konkurujących 

przedsiębiorstw powinna doprowadzić do zmiany klienta z biernego obserwatora 
rzeczywistości w aktywnego i świadomego uczestnika rynku. Nie wystarczy juŜ kilka 
lakonicznych słów zachęty, atrakcyjna postać prezentująca doskonale wszystkim znane, 
często wyraźnie przejaskrawione atrybuty homogenicznych produktów. W reklamie 
naleŜy posługiwać się kreatywną perswazją, gdyŜ istotne jest takie nastawienie 
kupującego do określonej oferty, by ten uznał, iŜ lansowany produkt skuteczniej 

                                                 
1 Michał Makowski – dr, Wydział Zarządzania, Powiślańska Szkoła WyŜsza w Kwidzynie. 
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zaspokoi jego potrzeby niŜ jakikolwiek inny. Dodatkowo, klient powinien równieŜ 
wyraźniej odnosić emocjonalne wraŜenie doskonałości dokonanej transakcji, 
przejawiającej się uzyskiwaniem wyŜszego poziomu subiektywnej satysfakcji z zakupu 
w stosunku do poniesionych kosztów związanych z zakupem określonych racjonalnie 
korzyści. Im wyŜszy będzie bowiem poziom odczuwanego zadowolenia, tym proces 
zgodnie z teorią uczenia się częściej będzie odnawialny.  

Z punktu widzenia psychologicznego oddziaływania przekazu reklamowego na 
umysł klienta warto zwrócić uwagę na główne zasady skutecznej reklamy: 

− kierowany przekaz do audytorium winien być zauwaŜalny i odmienny od 
innych, 

− zauwaŜalność przekazu winna być powiązana z jego przedmiotem, 
− przekaz musi eksponować markę, gdyŜ w przeciwnym wypadku moŜe działać 

na rzecz oferty konkurencyjnego oferenta, 
− działalność reklamowa jest skuteczniejsza, jeśli jest elementem długofalowej, 

spójnej kampanii promującej określoną markę i jej oferenta, 
− odbiorcy przekazu zwracają uwagę na te przekazy, z których wyraźnie 

wypływają obietnice pewnych korzyści, a nie moŜliwość posiadania produktu2. 
Wiedza z zakresu psychologicznego oddziaływania przekazu reklamowego okazuje 

się niezwykle przydatna w procesie przygotowania kampanii reklamowej. Nie 
wystarczą juŜ techniczne umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu do produkcji 
określonych środków reklamy. Znajomość zasad oddziaływania przekazu na 
świadomość odbiorcy przyczynić się moŜe do poprawy efektywności szeroko 
rozumianej komunikacji marketingowej. 

Tłumacząc zasady oddziaływania przekazu reklamowego na zachowanie się 
człowieka w licznych publikacjach przyjęto, iŜ ma ono charakter etapowy. Trudno 
bowiem, by jednorazowa emisja jakiegokolwiek przekazu doprowadziła do 
natychmiastowego, zgodnego z oczekiwaniami nadawcy zachowania. Według modelu 
hierarchii efektów, jednostka poprzez cykliczne (etapowe) odbieranie przekazów 
zdobywa wiedzę, którą w róŜnym stopniu wykorzystuje w procesie decyzyjnym. 
Przekaz reklamowy jako zbiór danych egzogenicznych jest przetwarzany przez umysł 
człowieka w trzech systemach pamięci, co schematycznie ujęto na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Etapy przetwarzania danych przez człowieka 
Źródło: opracowanie własne. 

Pamięć ikoniczna odpowiedzialna jest za zinterpretowanie kaŜdego docierającego 
przekazu i przekształcenie w określony wzorzec informacyjny, z którego wynikać mogą 
dalsze reakcje człowieka. Pamięć krótkotrwała jest aktywnym systemem o znaczeniu 
operacyjnym, w którym następuje bieŜąca weryfikacja uzyskiwanych danych i ich 
ocena pod kątem podjęcia określonej krótkotrwałej aktywności przez człowieka. 

                                                 
2 Por. M. StruŜycki, T. Heryszek: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa 2007, s. 32. 
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Znaczenie tego obszaru pamięci ograniczone jest moŜliwościami utrzymywania 
koncentracji uwagi odbiorcy elementami zawartymi w emitowanym przekazie. Pamięć 
długotrwała jest natomiast obszarem, w którym przechowywane są wszelkie dane, które 
kiedykolwiek odbiorca przekazu przetworzył i o ile będzie istniała konieczność oraz 
moŜliwość, klient będzie się starał wykorzystywać ten obszar pamięci w procesie 
racjonalnego podejmowania decyzji. 

KaŜdy emitowany przekaz reklamowy w pierwszej kolejności odbierany jest przez 
pamięć ikoniczną i jeśli treść jest wystarczająco silnym, a takŜe kreatywnym 
komunikatem dla odbiorcy na tle innych, zostaje on przetworzony oraz przechowany 
 w pamięci długotrwałej jako informacja. Kolejne emisje podobnych przekazów 
reklamowych sprawiają, iŜ odbiorca szybciej oraz łatwiej dokonuje interpretacji i oceny 
nowych docierających do niego treści w pamięci krótkotrwałej. Cykliczność tego 
mechanizmu sprawia, iŜ wyłącznie silne oraz kreatywne treści podlegają 
zapamiętywaniu przez adresatów i są wykorzystywane w sposób mniej lub bardziej 
świadomy w procesie podejmowania decyzji zakupowych. 

Hierarchiczność uzyskiwanych efektów w procesie komunikacji sprawia, iŜ 
niezbędne staje się dostosowanie właściwych treści przekazu reklamowego do 
zachowania się adresatów. Od tego w duŜej mierze zaleŜy bowiem moŜliwość 
skutecznego i efektywnego sfinalizowania transakcji. Zagadnienie to przedstawiono 
syntetycznie w tabeli 1, odnosząc się do jednego z bardziej popularnych modeli 
hierarchii efektów komunikacyjnych według Lavidge’a-Steinera. 

Tabela 1. Efekty komunikacyjne według Lavidge’a-Steinera 

Obszar oddziaływania 
reklamy 

Etapy zachowania 
klienta Typ przekazu reklamowego 

Wymiar kognitywny 
(poznawczy) 

Świadomość (Awareness) Kampanie „draŜniące” 

Wiedza (Knowledge) 
Slogany, przekazy opisowe i śpie-
wane, obwieszczenia 

Wymiar afektywny 
(zmiana postaw i uczuć) 

Upodobanie (Liking) 
Przekazy porównawcze oraz argu-
mentujące 

Preferencje (Preferencje) 
Przekazy wizerunkowe, podkreśla-
jące prestiŜ i status marki oraz 
uŜytkownika 

Wymiar wolicjonalny 
(kreowanie potrzeb) 

Przekonanie (Conviction) Rekomendowanie 

Transakcja (Purchase) 
Komunikaty bezpośrednie w punk-
cie sprzedaŜy, apele cenowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. KallL Reklama. PWE, Warszawa 2002, s. 22. 

Uwzględniając szeroki kontekst procesu komunikacyjnego, zgodnie z modelem 
Laswell’a, naleŜy wyraźnie podkreślić, iŜ skuteczność owej działalności determinowana 
jest wykorzystaniem wielotorowej, rozproszonej komunikacji, dzięki czemu 
aplikowanie treści w mniejszym stopniu ulega zniekształceniu. KaŜdemu bowiem 
procesowi komunikacyjnemu towarzyszą liczne zakłócenia, wpływające na odbiór 
intencjonalnie emitowanego przekazu. Zagadnienie to zobrazowano na rysunku 2. 

Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, iŜ dzięki rozproszeniu przekazów  
w róŜnorodnych mediach aktywizowane są róŜnorodne obszary ludzkiej świadomości, 
co stanowi konsekwencję warunków technicznych emisji określonych środków 
reklamy. Dodatkowo uzyskuje się efekt róŜnicowania kanałów odbioru przekazów – 
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werbalnego i niewerbalnego. Tym samym w praktyce zwiększa się moŜliwość 
skuteczniejszego oddziaływania treścią przekazu na świadomość odbiorców. 

 
Rys. 2. Model wielotorowej komunikacji 
Źródło: M. Makowski: Rola czynnika niewerbalnego w przekazie reklamowym. „Pieniądze i Więź” 2006,  

nr 4, s. 51. 

W działalności reklamowej, istotny efekt komunikacyjny zdaniem H. Krugmana 
osiągany jest po trzech efektywnych kontaktach adresata z przekazem3. Zatem 
efektywna konstrukcja przekazu reklamowego wiąŜe się z uwzględnieniem procesu 
zmiany postawy odbiorcy wobec desygnatów wiadomości oraz nadawcy podczas 
kolejnych ekspozycji komunikatu reklamowego4. W czasie pierwszej ekspozycji 
następuje proste odebranie komunikowanych treści. Podczas drugiej ekspozycji 
dokonuje się w umyśle odbiorcy interpretacja i ocena w odniesieniu do subiektywnych 
doświadczeń. Natomiast w trakcie trzeciej ekspozycji przekazu reklamowego następuje 
utrwalenie i reinterpretacja obrazu desygnatu dekodowanego podczas drugiej 
ekspozycji, a takŜe utrwala się obraz komunikowanych treści w kontekście 
ewentualnych podjętych działań odbiorcy przekazu reklamowego. 

Uwzględniwszy stopień zaangaŜowania klienta w proces zdobywania informacji 
oraz zastosowanie technik oddziaływania na jego świadomość moŜliwe jest 
wyodrębnienie czterech kategorii przekazów reklamowych. Zagadnienie to 
przedstawiono w tabeli 2. 

Emisja przekazów reklamowych nie zawsze prowadzi do właściwie ustalonych 
celów. W takich sytuacjach moŜna mówić o nieskuteczności komunikacji. Wśród 
czynników przyczyniających się do takiej sytuacji moŜna wskazać: 

− czynniki po stronie nadawcy komunikatu − przypadkowość działań oraz brak 
nadzoru nad wykonywanymi czynnościami reklamowymi (np. brak badań 
reakcji audytorium na emitowany komunikat reklamowy), 

                                                 
3 H. Krugman: Why three exposures may be enough. „Journal of Advertising Research” 1972, no. 12, s. 11-14. 
4 K. Albin: Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33. 
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− czynniki zawarte w komunikacie – dotyczą głównie słabego wyróŜnienia 
przekazu na tle innych ze względu na posługiwanie się stereotypowymi 
cechami bądź mało pomysłową fabułą, 

− czynniki wynikające z kanału komunikacji – związane są z niewłaściwym 
doborem środków przekazu komunikatu (mediów) w stosunku do określonej 
grupy docelowej, 

− czynniki po stronie odbiorcy komunikatu – audytorium moŜe nie być gotowe 
do przyjęcia argumentów zawartych w przekazie reklamowym5. 

Tabela 2. Kategorie przekazów w reklamie wg macierzy FCB 

Odbiór przekazu 
Stopień  
zaangaŜowania  
klienta 

Odbiór kognitywny 
(myślenie, racjonalność  – 

lewa półkula) 

Odbiór afektywny 
(odczucia, emocjonalność – 

prawa półkula) 

Wysoki 
Przekaz reklamowy o cha-
rakterze informacyjnym 

Przekaz reklamowy o cha-
rakterze emocjonalnym 

Niski 
Przekaz reklamowy 

tworzący nawyk 
Przekaz reklamowy dający 

satysfakcję 

Źródło: opracowanie własne. 

Podstawowa struktura przekazu reklamowego określana jest przez formę, treść 
werbalną i niewerbalną, ładunek emocjonalny, jak równieŜ czynniki decydujące  
o ciągłości komunikacji. Rola poszczególnych elementów zmienia się wraz ze zmianą 
fazy rynkowego cyklu Ŝycia produktu oraz nastawienia adresatów wobec aplikowanych 
treści w przekazach reklamowych. 

Wykorzystanie elementów niewerbalnych w przekazie 
reklamowym 

Konieczność silnego oddziaływania komunikatu reklamowego determinuje ścisłą 
współzaleŜność niewerbalnego oraz werbalnego zapisu informacji6. Obie formy 
kodowania mają istotne zalety, jak i ograniczenia. Forma niewerbalnego utrwalania 
informacji wpływa w znacznie silniejszy sposób na odbiorcę przekazu, a tym samym 
silniejsze jest jego oddziaływanie na procesy dekodowania informacji niŜ w wypadku 
zastosowania zapisu werbalnego. Przekaz niewerbalny charakteryzuje ponadto bardziej 
złoŜony charakter i w znacznej mierze opiera się na mechanizmach percepcji 
nielinearnej oraz nieuświadomionej. Mocniej ukierunkowuje zatem u adresata przekazu 
sposób oraz kolejność interpretacji znaczenia elementów tej warstwy komunikatu. 
Odbiorca w wielu sytuacjach musi dostosować się do sposobu odbioru niewerbalnie 
kodowanych elementów lub zrezygnować z ich percepcji. Odpowiednio silne 
nastawienie wobec komunikatu, jakiego wymaga percepcja jego warstwy werbalnej, 
połączona z dobrą znajomością zasad jego konstrukcji, umoŜliwia percepcję selektywną 

                                                 
5 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 35. 
6 Określenie to nie moŜe być wprost odnoszone do proponowanego często w literaturze określenia kod wizualny 

(ikoniczny), bowiem elementy niewerbalne nie odnoszą się jedynie do obrazu, ale równieŜ do innych form komunikatów nie 
będących w rzeczywistości werbalizmem, jak w przypadku tzw. parajęzyka. Nie zmienia to jednak faktu, iŜ za odbiór 
przekazu niewerbalnego odpowiedzialny jest obszar określany mianem pamięci ikonicznej. 
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oraz dowolne reorganizowanie docierających informacji zarówno kanałem werbalnym, 
jak i niewerbalnym. 

Konstrukcja komunikatu reklamowego wykorzystująca zapis argumentacji  
w kodzie werbalnym oraz niewerbalnym odpowiada załoŜeniom teorii podwójnego 
kodowania według A. Pavio7. W świetle tej koncepcji obraz rzeczywistości tworzony  
w umyśle opiera się na odrębnych systemach: słownym i obrazowym. Budowany  
w psychice wizerunek świata wynika z doświadczeń percepcyjnych, motorycznych oraz 
emocjonalnych. Musi więc zachowywać cechy tych doświadczeń. Powoduje to 
konieczność utrzymania ciągłości między tym, co spostrzegane a tym, co 
zapamiętywane. Tworzona w pamięci reprezentacja elementów komunikatu 
magazynowana jest przez dwa systemy: werbalny i niewerbalny, o odrębnych 
właściwościach. 

Analizując strukturę przekazów reklamowych pod względem wykorzystania 
elementów werbalnych i niewerbalnych w konstrukcji wiadomości oraz ich wpływu na 
efektywność komunikacji K. Alesandrini wyodrębnia następujące rodzaje przekazów 
oparte na8: 

− równoznaczności obrazu w stosunku do tekstu, 
− skojarzeniach tworzonych przez bodźce wizualne, 
− interakcjach elementów wizualnych, 
− akcentowaniu cech fizycznych elementów wizualnego kodu werbalnego, 
− związkach poziomów znaczeń między cechami fizycznymi elementów kodu 

niewerbalno-werbalnego a atrybutami desygnatu przekazu. 
Kod niewerbalny w większym stopniu odwzorowuje percepcję rzeczywistości  

w warunkach naturalnych, niŜ w wypadku uŜycia kodu werbalnego. Elementy 
niewerbalnej warstwy wiadomości są oparte na znakach o silnym naturalnym 
podobieństwie do obiektów, które przedstawiają. Ich interpretacja nie potrzebuje więc 
posługiwania się regułami, których czytelność wymaga uzgodnienia określonej 
konwencji między nadawcą a odbiorcą. 

Wykorzystanie elementów niewerbalnych w przekazie reklamowym jest znacznie 
prostsze w przypadku statycznych obrazów. Obraz treści niewerbalnej staje się w tym 
przypadku elementem intencjonalnym, zatem ostateczny efekt przekazu moŜliwy jest 
do dokładnego wyreŜyserowania. Z tego teŜ względu coraz częściej dostrzega się 
wykorzystanie niewerbalizmów w środkach reklamy zewnętrznej. Przykładowe 
wykorzystanie owych treści przedstawiono na rysunku 3. 

Przekaz reklamowy zwykle konstruowany jest na zasadzie równoznaczności obrazu 
i tekstu, przy wykorzystaniu analogii lub czytelnego dla odbiorcy kontrastu między 
znaczeniem niewerbalnej i werbalnej części wiadomości. Część niewerbalna stanowi 
zwykle syntetyczne wprowadzenie do części werbalnej lub tworzy kontekst jego 
interpretacji. Konstrukcja ta wykorzystuje prawidłowości związane z wysokim 
stopniem rozpoznawalności przekazów niewerbalnych lub pozytywnym wpływem 
przekazów niewerbalnych na zapamiętywanie przekazów werbalnych o zbliŜonej treści. 

 

                                                 
7 A. Pavio: Mental imagery in associative learning and memory. „Psychological Review” 1969, no 76, s. 241-264. 
8 Information processing research in advertising. Red. R. Harris. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York 

1983, s. 287. 
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Rys. 3. Przykłady zastosowania elementów niewerbalnych w statycznym przekazie reklamowym 
Źródło: opracowanie własne. 

Kwestię kompozycji przekazu komplikuje dynamizm jednoczesnego stosowania 
elementów werbalnych i niewerbalnych. NaleŜy podkreślić, iŜ oba te elementy 
komunikują określone treści, a ich rola powinna sprowadzać się do wzajemnego 
wzmocnienia istoty przesłania reklamowego. Przykładowe elementy niewerbalne 
zastosowane intencjonalnie w telewizyjnych filmach reklamowych przedstawiono na 
rysunku 4. 

  
Rys. 4. RóŜnorodność stosowanych elementów niewerbalnych w telewizyjnych filmach reklamowych 
Źródło: opracowanie własne. 

Kierowany do audytorium przekaz niewerbalny w reklamie moŜe być celowym, 
świadomym elementem przekazu, stanowiąc tym samym świadome wzmocnienie 
komunikowanych treści kanałem werbalnym. Odgrywa w tym przypadku rolę 
komplementarnego przekazu, pozostając w zgodzie z reklamowym komunikatem 
werbalnym. 

PowaŜny problem dla skuteczności reklamy moŜe stanowić treść niewerbalna 
pojawiająca się w przekazie reklamowym w sposób nieintencjonalny (spontaniczny). 
MoŜe bowiem nie pozostawać w zgodzie z głównym komunikatem i w istotny sposób 
stanowić zaprzeczenie komunikatu werbalnego. W takim przypadku niewerbalizm 
będzie odgrywać rolę antagonistyczną w stosunku do treści werbalnej, odkrywając  
w sposób emocjonalny inne przesłanie komunikatu werbalnego zawartego w przekazie 
reklamowym kierowanym do audytorium. 

 



Michał Makowski 454

Konkluzje  

Liczba docierających do ludzi informacji we współczesnym świecie jest tak duŜa, 
iŜ coraz częściej dokonują oni świadomej selekcji przekazów. Na wyraźne zaistnienie  
w ich bieŜącej świadomości mają jedynie te komunikaty, które zwracają szczególną 
uwagę. Pozostałe emitowane treści docierają zaś w sposób pasywny do świadomości 
człowieka, gdzie są przechowywane w celu ich późniejszego wykorzystania. 

W przekazie reklamowym wykorzystuje się nie tylko treść werbalną, lecz równieŜ 
niewerbalną. Kod niewerbalny w większym stopniu odwzorowuje percepcję 
rzeczywistości w warunkach naturalnych, niŜ w wypadku uŜycia kodu werbalnego. 
Część niewerbalna stanowi zwykle syntetyczne wprowadzenie do części werbalnej lub 
tworzy kontekst jego interpretacji. Zatem im bardziej kreatywny będzie przekaz 
niewerbalny, tym skuteczniej całościowy komunikat będzie oddziaływał na percepcję 
adresata przekazu reklamowego. 

Zastosowanie elementów niewerbalnych w przekazie reklamowym jest znacznie 
prostsze w przypadku intencjonalnie wyreŜyserowanych statycznych obrazów. Kwestię 
kompozycji przekazu reklamowego komplikuje dynamizm jednoczesnego stosowania 
elementów werbalnych i niewerbalnych w przypadku filmów reklamowych 
emitowanych w telewizji. Kreatywne wykorzystanie przekazu niewerbalnego  
w reklamie winno oznaczać świadome oraz komplementarne wzmocnienie 
komunikowanych treści kanałem werbalnym. 

CREATIVE USE OF NONVERBAL MESSAGE  

IN ADVERTISEMENT 

Summary 

The advertisement, being one of the tools of marketing communication, contains two 
different kind of messages – verbal and nonverbal. The paper indicates the possibilities  
of advertising process creative differencing using nonverbal elements, co-existing with traditional 
verbal messages. The author also emphasizes the possibility of increased efficiency of advertising 
process dude to creative use of nonverbal message, strengthening the verbal communication. 
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Jacek Michalak, Zbigniew Warzocha1 

GAZETKA PROMOCYJNA JAKO FORMA 

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Z KLIENTEM 

Streszczenie 
Celem pracy było zaprezentowanie wyników badań dotyczących postrzegania przez 

konsumentów korzyści z promocji oraz oceny skuteczności oddziaływania gazetek promocyjnych 
na zachowania konsumenckie w procesie zakupów. Badania przeprowadzono metodą wywiadu  
z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród 100 klientów jednej z olsztyńskich sieci 
handlowych. Badania potwierdziły duŜą skuteczność oddziaływania gazetek promocyjnych. 
Zdecydowana część respondentów przegląda je, wybiera produkty, porównuje róŜne oferty czy 
teŜ w końcu robi z nimi zakupy.  

Wstęp 
Współczesny, bardzo burzliwy, a przez to nieprzewidywalny rynek stawia przed 

przedsiębiorcami szereg nowych wyzwań. Koniecznością jest, szczególnie w firmach 
trudniących się handlem detalicznym, całkowite przeobraŜenie swoich organizacji. 
Pojawienie się hipermarketów i firm z kapitałem obcym obudziło w lokalnych 
przedsiębiorcach uśpioną czujność na działania konkurentów. Musieli oni zmienić swój 
tok myślenia i działania. Ze sprzedawców, właścicieli firm stali się profesjonalnymi 
menadŜerami podąŜającymi za konkurencją. Szybkie reagowanie na zmiany zachodzące 
w otoczeniu jest wyznacznikiem utrzymania się tych firm na obecnym rynku. 

Detaliści coraz częściej dostrzegają, Ŝe sukces przedsiębiorstwa na rynku zaleŜy od 
dobrej znajomości potrzeb i oczekiwań nabywców oraz ciągłej komunikacji  
z otoczeniem. Zarówno klienci, jak i partnerzy w biznesie potrzebują bieŜących 
informacji o działaniu firmy, jej produktach, usługach i korzyściach związanych z ich 
posiadaniem i uŜytkowaniem. W celu tworzenia i utrzymania popytu (zachęcenia 
konsumenta do zakupu oferowanych przez placówki handlowe towarów), 
przedsiębiorstwa muszą umiejętnie wykorzystywać róŜnorodne działania promocyjne, 
które określają potrzeby i kształtują wybory. 

Promocję moŜna określić jako pozacenową formę konkurencji, wykorzystywaną  
w celu osiągnięcia wcześniej zaplanowanych celów. Literatura określa ją jako rodzaj 
komunikowania się przedsiębiorstwa z konsumentem i otoczeniem. Jeśli zatem 
promocja jest formą komunikowania się z rynkiem musi zmierzać do tego, aby jej 
przekaz był czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Jej zadaniem jest przezwycięŜenie 
oporów i uprzedzeń nabywców, które zmniejszają lub hamują popyt na towary i usługi, 

                                                 
1 Jacek Michalak − dr; Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurskie w Olsztynie. 
Zbigniew Warzocha – dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurskie w Olsztynie. 
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jak teŜ kreowanie popytu na nowe produkty, budzące i zaspokajające nowe potrzeby. 
Nabywcy potrzebują informacji dodatkowych o walorach produktu, jego cenie, 
miejscach zakupu, a takŜe korzyściach, jakie zapewni jego nabycie2. 

W gospodarce rynkowej wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą, 
jeśli chcą utrzymać się na rynku i odnosić sukcesy muszą docenić rolę i znaczenie 
promocji. KaŜdy podmiot, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, określa dla 
siebie formę akcji promocyjnej, która będzie miała za zadanie utrzymać stałych 
klientów i przyciągnąć nowych. „Klient dnia dzisiejszego nie zawsze jest klientem 
jutra”3. Promocja jest społeczną komunikacją, ale jest równieŜ ingerencją w sferę 
prywatności, sposobem kształtowania stosunków między przedsiębiorcami  
a nabywcami towarów i usług. Wszystko moŜna sprzedać raz, ale bez promocji nie 
moŜna sprzedawać wiele razy w sposób satysfakcjonujący nabywcę za kaŜdym razem, 
co jest najlepszym sposobem pozyskania jego przywiązania do firmy i marki wyrobu4. 

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących postrzegania przez 
konsumentów korzyści z promocji oraz oceny skuteczności oddziaływania gazetek 
promocyjnych na zachowania konsumenckie w procesie zakupów. Badania 
przeprowadzono metodą wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego 
wśród 100 klientów jednej z olsztyńskich sieci handlowych.  

Postrzeganie przez konsumentów korzy ści płyn ących  
z promocji  

Ciekawa, przyjemna, dobrze kojarząca się nazwa czy słowo oddziałuje na 
konsumenta i aktywizuje go w myśleniu i działaniu. MoŜe zasadniczo wpływać na 
decyzje zakupowe. Pozytywne doświadczenie wpływa na pozytywne postrzeganie 
firmy, jej rynkowych działań oraz jej produktów.  

Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ słowo promocja kojarzyło się respondentom 
w większości przypadków pozytywnie (66%). Negatywnie odbierało je tylko 6% 
ankietowanych, a obojętnych było 28%. Bardziej przychylnie odbierają to słowo 
kobiety (63%). Biorący udział w badaniach męŜczyźni w 55% przypadków wskazali, Ŝe 
słowo promocja kojarzy im się negatywnie lub jest dla nich obojętne. Wpływ na taki 
rozkład odpowiedzi ma zapewne typowy podział ról w gospodarstwie domowym,  
w którym to głównie kobiety podejmują decyzję o zakupie dóbr podstawowych. 
Kobiety są zatem znacznie częściej świadomie czy teŜ nieświadomie uczestnikami 
licznych promocji przeprowadzanych w punktach sprzedaŜy. śyczliwe odbieranie 
promocji przez duŜą część ankietowanych moŜe świadczyć o tym, Ŝe mieli oni 
pozytywne doświadczenia w tym zakresie.  

Akceptacja działań promocyjnych doskonale koresponduje z identyfikacją celów, 
dla których firmy handlowe przeprowadzają kampanie promocyjne (rys. 1). Jedynie 6% 
respondentów uwaŜało, iŜ sklepy organizują akcje promocyjne po to, aby pozbyć się 
zapasów. Niewiele więcej badanych (9%) stwierdziło, iŜ promocje wiąŜą się  
z mijającym terminem waŜności produktów.  

 

                                                 
2 J.W. Wiktor: Promocja system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,  

s. 10-11. 
3 E Przypadek, J. Przypadek: Promocja. WSiP, Warszawa 1999, s. 19. 
4 T. Sztucki: Promocja sztuka - pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1995, s. 17. 
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chce być konkurencyjna

chce przyciągnąć klientów

 
Rys. 1. Identyfikacja celów działań promocyjnych realizowanych przez firmy handlowe w opinii 

respondentów  
Źródło: opracowanie własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe 43% ankietowanych uznało, Ŝe głównym 
celem działań promocyjnych jest przyciąganie jak największej liczby klientów,  
a kolejne 30% respondentów uwaŜało, Ŝe firmy dzięki takim działaniom chcą być 
bardziej konkurencyjne od innych. W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, Ŝe 
zdecydowana większość klientów doskonale rozumie, Ŝe zdobywanie i utrzymanie 
klientów gwarantuje firmom handlowym dobrą pozycję konkurencyjną na rynku. 

Konsument nie zawsze jest zdecydowany na konkretny produkt przed wejściem do 
punktu sprzedaŜy. Bardzo często ostateczną decyzję podejmuje w sklepie,  
po zapoznaniu się z pełną ofertą produktów oraz aktualną promocją. Jak wykazały 
badania (rys. 2), klienci rozumieją takŜe rolę, jaką odgrywa promocja w ich decyzjach 
zakupowych.  

15%

26%

31%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

przybliŜa produkt, pozwala go 
zidentyfikować

pomaga w decyzjach zakupu 
towaru

skłania do zakupu

korzyść finansowa

 
Rys. 2. Rola promocji w procesie decyzyjnym konsumentów 
Źródło: opracowanie własne. 
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Znaczna część badanych osób (38%) wskazywała, iŜ kupuje promowane produkty 
ze względu na atrakcyjną cenę. Respondenci twierdzili równieŜ, Ŝe dzięki promocjom 
są bardziej skłonni do zakupów (31%) oraz to, Ŝe promocja ułatwia podejmowanie 
decyzji zakupowych. Zdaniem kolejnych 15% przybliŜa ona produkt i łatwiej jest go 
zidentyfikować w sklepie. 

Źródła informacji o promocjach 
Promowanie produktów nie polega tylko na odpowiednim zogniskowaniu działań 

w miejscu sprzedaŜy. Klienci muszą wcześniej otrzymać informację np.  
za pośrednictwem mediów o zbliŜającej się promocji. Respondenci biorący udział  
w badaniach (rys. 3) informację o promocjach pozyskiwali głównie z gazetek 
promocyjnych (48%) oraz prasy lokalnej (21%).  

gazetki promocyjne
48%

prasa lokalna
21%

radio lub telewizja
6%

plakaty reklamowe w sklepach
15%

znajomi
7%

nie korzystam z informacji
3%

 
Rys. 3. Źródła informacji o promocjach 
Źródło: opracowanie własne. 

Znaczna liczba wskazań na gazetki reklamowe jako główne źródło informacji 
 o promocjach nie powinna być zaskoczeniem. Firmy kolportaŜowe prześcigają się 
stosując róŜne rozwiązania, w bezpośrednim dotarciu do klienta. Bardzo popularną 
formą jest dostarczanie gazetek bezpośrednio pod drzwi, na wycieraczkę lub po prostu 
zawieszenie na klamce. Prawie kaŜdego dnia w skrzynkach pocztowych moŜna znaleźć 
gazetki reklamowe róŜnych firm. Są to nie tylko oferty branŜy spoŜywczej, ale takŜe 
meble, sprzęt RTV, AGD, punkty usługowe i gastronomiczne. 

Z przeprowadzonych przez autorów badań wynika, Ŝe 95% konsumentów 
wykazuje mniejsze lub większe zainteresowanie dostarczanymi im gazetkami. Prawie 
dwie trzecie respondentów twierdziło, Ŝe zawarte w gazetkach informacje są dla nich 
uŜyteczne. Jedna czwarta znajdowała w nich dla siebie coś ciekawego, kolejne 23% 
porównywała na ich podstawie oferty kilku firm, a dla 13% stanowiły one źródło 
bieŜącej informacji o ofercie (rys. 4). 

Analiza zachowań konsumentów, wobec informacji zawartych w gazetkach 
promocyjnych, wskazuje, Ŝe są one skrajnie odmienne, gdy uwzględni się dochody 
respondentów (rys. 5). Z badań wynika, Ŝe odgrywają one duŜą rolę w procesie 
decyzyjnym wśród osób o najniŜszych dochodach. Osoby dysponujące w swoich 
gospodarstwach domowych dochodami miesięcznymi do 1000 złotych oraz od 1100 do 
1500 złotych twierdziły, Ŝe po otrzymaniu gazetek, porównują oferty róŜnych placówek 
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handlowych (odpowiednio 35% i 60%), a 22% i 13% respondentów z tych dwóch grup 
dochodowych, wybierało z gazetek produkty, które zamierzają kupić.  
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30%
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ogladam, bo lubię być na bieŜąco z 
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oglądam dokładnie i porównuję z innymi 
ulotkami

przeglądam, jak znajdę coś dla siebie to 
zapamiętuję i wyrzucam

przeglądam i wyrzucam

 
Rys. 4. Postrzeganie gazetek promocyjnych. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Postrzeganie i korzystanie z gazetek promocyjnych przez konsumentów z uwzględnieniem ich 

dochodów 
Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku osób reprezentujących dwie najwyŜsze grupy dochodowe tj. 2000 do 
3500 zł/m-c oraz powyŜej 3500 zł/m-c, zaobserwowano zupełnie odmienną sytuację. 
Zdecydowana większość osób z tych dwóch grup dochodowych wyrzucała gazetki bez 
oglądania (82% i 88%). Niewielu konsumentów z tych grup przeglądało gazetki  
i wybierało produkty objęte promocją. 

Badania prowadzone w zakresie skuteczności dotarcia do konsumentów  
z informacją o promocji powinny być podstawą do przygotowania róŜnorodnych 
działań promocyjnych. Informacje takie powinny być brane pod uwagę przy 
dopasowywaniu oferty promocyjnej dla róŜnych grup konsumentów, nawet tych, którzy 
twierdzą, Ŝe promocja jest obojętna. NaleŜy zawsze poszukiwać nowych sposobów 
komunikacji z takimi konsumentami. Mogą do tego celu być wykorzystywane nowe 
media, mogą to być działania promocyjne w miejscu sprzedaŜy, moŜe to robić takŜe 
sprzedawca wyposaŜony w wiedzę i odpowiednie instrumenty. Sprzedawcy odgrywają 
bowiem istotną rolę w procesie sprzedaŜy. Uczestniczą w kształtowaniu wizerunku 
firmy, wpływają na decyzje klientów, decydują o poziomie ich obsługi, od nich teŜ 
zaleŜy poziom sprzedaŜy.  

W opinii badanych konsumentów, sprzedawca pełni waŜną rolę w procesie 
informacyjnym oraz promocji. Sprzedawcy są takŜe dobrymi doradcami, tworzą 
pozytywną atmosferę podczas zakupów. 

Uczestnictwo w promocji 
Wprawdzie nie wszyscy klienci biorą udział w promocji, a niektórzy wręcz 

twierdzą, Ŝe promocje omijają, to jednak prawie wszyscy są świadomi, Ŝe przebywając 
w sklepie stają się podmiotem oddziaływania promocyjnego. Badania wskazują na to, 
Ŝe dla większości konsumentów zarówno częstotliwość, jak i atrakcyjność promocji jest 
czynnikiem wyboru konkretnej jednostki handlowej, w której dokonują zakupów. 

Proces decyzyjny zaczyna się juŜ w domu klienta, gdzie podejmuje on decyzję  
o wyborze placówki handlowej, w której zrobi zakupy. Aktywne przedsiębiorstwo 
handlowe to takie, które uczestniczy w kaŜdym etapie procesu decyzyjnego 
konsumenta. Rozpoznaje potrzeby, kształtuje preferencje oraz przedstawia propozycje 
produktów. Tworząc programy zawierające specjalne okazje, skraca cały proces 
decyzyjny, dzięki czemu wpływa znacząco na wzrost wielkości sprzedaŜy.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe prawie połowa respondentów (47%) mając 
do wyboru produkty objęte róŜnymi formami promocji, preferuje te, które 
zamieszczone są w gazetkach promocyjnych (rys. 6). Natomiast blisko jedna czwarta 
badanych osób wyłapuje okazje związane z okresową obniŜką cen, a 16% i 15% 
nabywa produkty z załączonym gratisem lub objętych wyprzedaŜą posezonową. 

Tworząc listę zakupów, kupujący w 41,6% przypadków zdecydowanie 
uwzględniają produkty objęte czasową promocją. Ponad jedna trzecia ankietowanych 
(34,7%) czasami uwzględnia produkty promocyjne, a 21,8% raczej nie. Dwa procent 
badanych twierdzi, Ŝe takich produktów nie bierze pod uwagę (rys. 7). 
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Rys. 6. Reakcja klientów na róŜne formy promocji 
Źródło: opracowanie własne. 
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22%

 
Rys. 7. Tworzenie listy zakupów z uwzględnieniem towarów promocyjnych. 
Źródło: opracowanie własne. 

Średniomiesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe wyznacza 
granicę obejmującą ceny, rodzaj i ilość dóbr, które znajdą się w jego koszyku zakupów 
oraz jaki udział w nim będą miały produkty objęte promocją. Z przeprowadzonych 
badań wynika, Ŝe istnieje zaleŜność pomiędzy dochodem gospodarstwa domowego  
a udziałem produktów objętych promocją (rys. 8).  

Prawie pięćdziesiąt procent ankietowanych, których średniomiesięczny dochód 
wynosi do 1000 złotych, w swoim koszyku zakupowym posiada 42% towarów 
promocyjnych. Przy dochodach między 1100 a 1500 złotych, aŜ 64% ankietowanych do 
swego koszyka zakupowego, wkłada produkty objęte promocją, które stanowią 20% 
jego zakupów. W koszyku zakupów osób z grupy dochodowej 2000 do 3000 złotych 
oraz powyŜej 3500 złotych, produkty promocyjne stanowią do 10% całości zakupów. 
Tak twierdzi 82% i 95% respondentów z tych dwóch grup dochodowych. 
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Rys. 8. Produkty objęte promocją w koszyku zakupów konsumentów o róŜnych dochodach 
Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 
Analiza materiału badawczego potwierdziła zasadność stosowania przez firmy 

handlowe wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Działania wspomagające sprzedaŜ są 
zrozumiałe i pozytywnie odbierane przez konsumentów. Badania potwierdziły teŜ duŜą 
skuteczność oddziaływania gazetek promocyjnych. Zdecydowana część respondentów 
przegląda je, wybiera produkty, porównuje róŜne oferty czy teŜ z ich udziałem zakupy. 
Dla 48% respondentów gazetka jest głównych źródłem informacji o promocji. Blisko 
50% przewaŜnie kupuje produkty zamieszczone w gazetkach, a ponad 40% ustala listę 
zakupów w oparciu o informacje w nich zawarte. Zachowania takie dotyczą głównie 
osób o niskich dochodach. Osoby mające zdecydowanie lepszą sytuację materialną, 
rzadziej zwracają uwagę na produkty objęte promocją. NaleŜy zwrócić takŜe uwagę na 
fakt, Ŝe wśród osób, które wyrzucają gazetki (5%) lub tylko pobieŜnie je przeglądają,  
po czym je wyrzucają (30%), prawie jedna trzecia spośród nich takŜe kupuje  
(jak twierdzą przedstawiciele tej grupy), produkty w promocji. 

ADVERTISING PAPER AS FORM OF MARKETING 

COMMUNICATION WITH CLIENTS 

Summary  
The objective of the paper is presenting results of research on consumers’ perception  

of benefits stemming from promotion as well as effectiveness of advertising papers influence  
on consumer behavior in the buying process. The research was carried out among 100 clients  
of one of the outlet chains in Olsztyn and interview method with the use of a questionnaire form 
was used. The research confirmed high effectiveness of advertising papers. Majority of 
respondents skims through them, chooses products, compares different offers and eventually 
shops using them. 
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BLUETOOTH MARKETING JAKO FORMA 

MARKETINGU MOBILNEGO 

Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja bluetooth marketingu jako 

nowoczesnego narzędzia marketingu mobilnego. Autor, w oparciu o własne 
doświadczenia i dostępną literaturę, przedstawia wady i zalety stosowania tej 
technologii. 

Wstęp 
Marketing definiowany jest często jako ogół działań słuŜących kreowaniu, 

promocji i dostarczaniu usług klientom i firmom. Zajmuje się on rozpoznawaniem  
i zaspokajaniem potrzeb ludzkich i społecznych2. U progu dwudziestego pierwszego 
wieku przeciętny mieszkaniec naszego kontynentu naraŜony jest na prawie dwa tysiące 
przekazów informacyjno-reklamowych w ciągu doby. Dotarcie do klienta w takim 
informacyjnym chaosie stanowi coraz trudniejsze zadanie. Tradycyjna reklama 
(przeznaczona dla tzw. klienta masowego) nie przynosi juŜ zadowalających efektów,  
a nowe formy przekazu pozwalają na dostarczanie informacji o krótkiej treści, 
docierając tylko do wybranych adresatów lub konkretnej ich kategorii. Jedną z takich 
form innowacyjnej reklamy jest bluetooth marketing. Ta forma przekazu związana jest 
z telefonią mobilną, a jej stosowanie wiąŜe się z konkretnymi, precyzyjnie określonymi 
uwarunkowaniami. NajwaŜniejsze jej cechy to obecność klienta w miejscu zakupu 
(otrzymania reklamy) oraz konieczność wyraŜenia zgody na jej otrzymanie. Zgodnie  
z filozofią Setha Godina, promotora permission marketingu, czyli marketingu opartego 
na otrzymaniu pozwolenia, tylko taka forma ma szanse w przyszłości przekształcić 
potencjalnych zainteresowanych w klientów3. 

Marketing mobilny 
Termin marketing pojawił się w powszechnym uŜyciu w latach pięćdziesiątych 

dwudziestego wieku, wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wówczas to 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza rozwijające się globalne korporacje, zmieniły postawę  
z zorientowanej na produkcję i sprzedaŜ na zorientowaną na pozyskanie klienta. Przez 
kolejne sześćdziesiąt lat marketing ulegał wielu przeobraŜeniom, głównie na skutek 

                                                      
1 Jacek Mirecki – mgr, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 Ph. Kotler: Marketing. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 4-9. 
3 S. Godin: Permission Marketing Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers. SIMON&SCHUSTER, 

New York 1999, s. 40-52. 
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zmian zachodzących w otoczeniu (postęp technologiczny, techniczny oraz 
informacyjny), a takŜe zmian zachodzących w świadomości społeczeństwa4. 

Główne czynniki, które spowodowały zmianę modelu funkcjonowania 
współczesnych organizacji (placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa) i wykształcenie się 
ich modelu mobilnego to: 

a) rozwój technologii komunikacyjnej umoŜliwiający dostęp do informacji bez 
względu na miejsce pobytu i porę doby:  
– telefonia bezprzewodowa GSM, 
– powstanie i rozwój sieci Internet, 
– powstanie wielu protokołów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth, 

IRDA, WiFi), 
b) zacieranie się granic pomiędzy miejscem pracy, nauki i odpoczynku, 
c) globalizacja i zmiana procesów wytwórczych. 
Zmiana modelu funkcjonowania społeczeństwa wymusiła modyfikację formy 

przekazu reklamowego. Ogromna ilość trafiających do konsumenta informacji, w tym 
równieŜ reklam, zainicjowała kontekstowość reklamy. Konieczność personalizacji 
przekazów reklamowych doprowadziła do koncepcji marketingu mobilnego, jako 
procesu wymiany informacji za pośrednictwem kanałów bezprzewodowej komunikacji, 
zmierzającego do zadowolenia stron w nim uczestniczących. 

Termin marketing mobilny powstał latem 2000 roku na Ibizie, a twórcą tego 
określenia jest Lars Becker, załoŜyciel i zarządzający firmą działającą w branŜy SMS 
marketingu − Flytxt. Na tej hiszpańskiej wyspie przeprowadzono pierwszą kampanię 
reklamową opartą na SMS, mającą na celu rozsyłanie informacji o zdarzeniach 
kulturalnych i miejscowych klubach. Ta prosta, informacyjna kampania dała początek 
kolejnym działaniom w zakresie marketingu przeznaczonego dla telefonów 
komórkowych5. 

Jeden z najszybciej rozwijających się sektorów usług polskiego rynku 
telekomunikacji to telefonia komórkowa, która systematycznie zwiększa swoje 
znaczenie w sferze społecznej i gospodarczej. Stale rozbudowywane sieci GSM  
i UMTS oraz nowoczesne aparaty telefoniczne powodują, Ŝe telefon przestaje słuŜyć 
tylko do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych, a coraz częściej 
staje się narzędziem pracy. Nowoczesny terminal pozwala na dostęp do zasobów 
informacyjnych korporacji, synchronizację terminarza czy np. zarządzanie flotą 
transportową. Zmianę sposobu pracy dostrzegają m.in. banki i instytucje finansowe, 
które oprócz tradycyjnych serwisów internetowych projektują odrębne portale 
dostosowane do pracy na przeglądarkach urządzeń przenośnych. 

Budowa społeczeństwa informacyjnego, w którym obywatel ma zapewniony równy 
dostęp do nowoczesnych technologii komunikowania się stanowi priorytetowe działanie 
państw Unii Europejskiej. Działania takie mają szczególne znaczenie w Polsce, gdzie  
w przeciwieństwie do sieci przewodowej, telefonia komórkowa dostępna jest dla prawie 
wszystkich obywateli i stanowi szansę na powszechny dostęp do usług 
komunikacyjnych. 

Według raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego, w 2008 roku z usług 
telefonii ruchomej korzystało w Polsce ponad 43 miliony uŜytkowników, co dało 

                                                      
4 K. Kotyra, A. Pysz-Radziszewska: Marketing w teorii i praktyce. Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2001, s. 13. 
5 Ł. Łysik: SMS jako narzędzie marketingu mobilnego. W: Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji. Materiały 

konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 554. 
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penetrację na poziomie 115,2%. Biorąc jednak pod uwagę 17,7% tzw. nieaktywnych 
uŜytkowników, rzeczywista penetracja rynku wyniosła na koniec 2008 roku 97,5%. 
Komisja Europejska w swoim raporcie umieściła Polskę na 22 miejscu ze wszystkich 
27 krajów Unii Europejskiej według kryterium penetracji rynku. Szacowana dla Polski 
penetracja na poziomie 101% znalazła się zdecydowanie poniŜej średniej, która 
wynosiła 119% dla wszystkich krajów UE6.  

Według raportów producentów sprzętu ponad połowa sprzedawanych telefonów 
komórkowych posiada wbudowany interfejs bluetooth lub bezprzewodową kartę 
sieciową. Podczas XX Międzynarodowych Targów Komunikacji Elektronicznej 
Intertelecom 2009 autor prowadził wspólnie z firmą ksi.pl Sp. z o.o. badania, które 
pokazały, Ŝe blisko 25% uŜytkowników telefonów decyduje się na stałe jego włączenie 
w trybie publicznym. Odnosząc wyniki badań do liczby aktywnych urządzeń otrzymuje 
się około dziesięć milionów osób – potencjalnych odbiorców przekazu.  

Raport magazynu Fortune z 2007 roku prezentuje dwa miliardy uŜytkowników 
telefonów komórkowych na świecie w opozycji do miliarda osób oglądających 
telewizję lub korzystających z sieci Internet. Wobec przytoczonych faktów trudno się 
dziwić, Ŝe kolejnym krokiem w rozwoju nowoczesnych koncepcji marketingowych, 
zaraz po e-marketingu był właśnie marketing mobilny. 

Bluetooth marketing 
Bluetooth jest to technologia bezprzewodowej komunikacji ograniczonego zasięgu 

pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, tj. aparaty fotograficzne, słuchawki, 
klawiatury lub telefony komórkowe. Jest to darmowy standard opisany w specyfikacji 
IEEE 802.15.1. Technologia korzysta z fal radiowych w paśmie 2,4 GHz. Nazwa 
technologii bluetooth pochodzi od przydomka króla duńskiego Haralda Sinozębego 
(Blåtand), który około 970r. podporządkował sobie Norwegię i tym samym przyczynił 
się do zjednoczenia rywalizujących plemion z Danii i Norwegii. Projekt bluetooth 
został zainicjowany przez grupę producentów sprzętu, aby umoŜliwi ć komunikację 
(zjednoczyć róŜne technologie) pomiędzy komputerami PC a telefonią mobilną. 

W 1994 roku firma L.M. Ericsson rozpoczęła badania nad moŜliwością połączenia 
telefonu z określonymi urządzeniami peryferiami bez uŜycia kabla. Razem z czterema 
innymi firmami (IBM, Intel, Nokia i Toshiba) zawiązano SIG (Special Interest Group), 
w celu standaryzacji nowej, bezprzewodowej technologii. Główne załoŜenia projektu 
to: ograniczony zasięg, mały pobór prądu, niski poziom mocy promieniowanej oraz 
niska cena. W lipcu 1999r. Bluetooth SIG opublikowała 1500-stronicową specyfikację 
pierwszej wersji technologii Bluetooth (Bluetooth V1.0). Wkrótce potem grupa 
standaryzacyjna IEEE zajmująca się bezprzewodowymi sieciami osobistymi 802.15 
przyjęła dokument organizacji SIG jako podstawę dalszych prac (opracowanie 
standardu 2.0)7. 

Jednym z nietypowych zastosowań protokołu bluetooth w komunikacji społecznej 
jest bluetooth marketing. W duŜym uproszczeniu polega on na wykorzystaniu 
specjalnych urządzeń (zwanych potocznie bramkami), które wykrywają telefony 
komórkowe i notebooki w swoim zasięgu, a następnie wysyłają do nich prośbę  
o odebranie przesyłki informacyjno-reklamowej. Po zaakceptowaniu transmisji przez 
                                                      

6 Raport o rynku telekomunikacyjnym w 2008 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej. 
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=188&news_id=4070&layout=3&page=text&place=Lead01. 

7 The Essentials of the Bluetooth SIG. www.bluetooth.org/About/bluetooth_sig.htm#Bluetooth_SIG_History. 



Jacek Mirecki 466

odbiorcę urządzenie wysyła multimedialną wiadomość do telefonu komórkowego lub 
komputera. Według źródeł internetowych pierwsze kampanie reklamowe  
z wykorzystaniem technologii Bluetooth przeprowadzono w Europie w 2003. 
Szczególną popularnością ta forma reklamy cieszy się w Wielkiej Brytanii, USA, 
Włoszech oraz Hiszpanii. Taki specyficzny przekaz moŜe być stosowany na wszystkich 
płaszczyznach Ŝycia społeczno-gospodarczego, w którym występują relacje nadawca-
odbiorca (grupa odbiorców) z pisemnym lub graficznym przekazem treści. Najczęściej 
miejscem ustawienia bramek są dworce i poczekalnie, lokale usługowe (bary, 
restauracje, puby), centra handlowe, miejsca imprez masowych (targi, wystawy, 
konferencje), komunikacja publiczna (autobusy, metro i tramwaje), a takŜe obiekty 
sportowe i obiekty kultury (kina, galerie, muzea). 

Stosunkowo mało rozpowszechnioną formą wykorzystania nadajników bluetooth 
jest tworzenie zaawansowanych systemów gromadzenia i analizy danych o pozycji 
telefonów komórkowych z włączonymi modułami bluetooth. Przykładowo, na 
podstawie informacji zgromadzonych podczas XX Międzynarodowych Targów 
Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2009 moŜliwe było opracowanie szeregu 
statystyk i modeli zachowań zwiedzających: 

– liczba osób odwiedzających targi zachęcona przekazem reklamowym 
wysyłanym na tydzień wcześniej na terenach Politechniki Łódzkiej, 

– atrakcyjność poszczególnych segmentów hal (śledzenie trasy „wędrówki 
telefonów”), 

– średni czas odwiedzin poszczególnych hal, 
–  najpopularniejsze modele i producenci telefonów, 
–  liczba zwiedzających w określonych przedziałach czasowych, 
–  wpływ cyklicznie organizowanych konkursów (losowanie nagród rzeczowych 

wśród aktywnych uŜytkowników telefonów) na liczbę osób powracających na 
stoisko (wydawnictwa magazynów komputerowych). 

W Polsce bluetooth marketing jest coraz bardziej popularny, a pionierami w tej 
dziedzinie były m.in.: 

a) Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów ITM Polska 2009, 
b) Międzynarodowe Targi Łódzkie (INTERTELECOM 2009), 
c) -Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Expo 2008 Saragossa), 
d) sieć kin Cinema City, 
e) sieć sprzedaŜy telefonów GTI Orange. 
Wykorzystanie nadajników jest ograniczone wyłącznie przez inwencje 

reklamodawców. Jest to stosunkowo nowa technologia, dlatego kaŜda kolejna kampania 
dodaje nowe elementy do jej moŜliwych zastosowań. Najpopularniejsze, moŜliwe 
zastosowania technologii mobilnych w działaniach marketingowych to8: 

–  pakiety lojalnościowe, 
– kupony rabatowe, 
– elektroniczne ulotki informacyjne, 
– wirtualne plany miast, 
–  rozkłady jazdy komunikacji publicznej, 
–  sondy i głosowania, 
–  tapety i dzwonki, 

                                                      
8 M. Haig: Mobile Marketing (The Messager resolution). Kogan Page, London 2002, s. 47-60. 
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– promocyjne filmy reklamowe. 
Na podstawie przeprowadzonych w Polsce kampanii moŜna określić główne wady  

i zalety tej technologii. Niewątpliwie największa korzyść to powiązanie miejsca 
otrzymania komunikatu z potencjalnym miejscem dokonania zakupu, a takŜe redukcja 
kosztów wysyłki (bezpłatny przekaz wysyłany do sprecyzowanej grupy konsumentów − 
transmisja bez opłat na rzecz operatora GSM). Zwolennicy tej formy przekazu 
podkreślają równieŜ nieagresywną formę docierania z informacją (przed otrzymaniem 
właściwej wiadomości musi być wyraŜona zgoda na jej przesłanie) oraz osobisty 
kontakt z odbiorcą. Przy pomocy bluetooth marketingu moŜna rozsyłać wszystkie 
rodzaje treści akceptowane przez określone modele telefonów komórkowych 
(zaawansowane systemy umoŜliwiają identyfikację modelu na podstawie adresu MAC  
i rodzaju świadczonych usług): pliki tekstowe i graficzne, utwory muzyczne, gry  
i aplikacje uŜytkowe (J2ME, Flash Lite), klipy wideo, wizytówki oraz informacje  
z terminarza. 

Przeciwnicy określają bluetooth marketing mianem elektronicznego spamu, 
twierdząc, Ŝe juŜ samo przesyłanie zapytania o zgodę na otrzymanie informacji 
marketingowej jest spamem. Porównanie skuteczności docierania do odbiorców  
z e-mailingiem lub masową wysyłką SMS wskazują niŜszy procent odbierających 
wiadomości bluetooth niŜ odbierających e-mail lub SMS. Pewną niedogodność stanowi 
konieczność powiązania kampanii bluetooth z oznakowaniem stref zasięgu nadajników 
(do 100 metrów), czemu słuŜą specjalne materiały informacyjne, plakaty, standy, 
balony reklamowe, rozmieszczone na terenach, gdzie zainstalowano system.  

NajwaŜniejsza zasada określająca atrakcyjność kampanii to wysłanie 
odpowiedniego, nienatarczywego, a jednocześnie ciekawego kontentu. Podstawowe 
załoŜenie permission marketingu to „nie przeszkadzać”, zatem naleŜy ilość 
komunikatów ograniczyć do niezbędnego minimum (tak, aby nie doprowadzić do 
reakcji odwrotnej). Opracowując wiadomość dla konsumenta warto jest przytoczyć 
zalecenie jednej z amerykańskich agencji reklamowych. Według 5th Finger kluczem do 
sukcesu jest stosowanie „wzoru” na uzyskanie pozwolenia na wysłanie komunikatu:  
P = W + Z, według którego pozwolenie wynika z zaproponowania konsumentowi 
wartości dodanej oraz dołączenia do niej elementu zabawy. 

Zakończenie 
Artykuł nie wyczerpuje w pełni tematyki marketingu mobilnego. Stosując jednak 

dowolną formę marketingu naleŜy pamiętać, aby zawsze podporządkować się do zasady 
primum non nocere, gdyŜ stawką jest lojalność konsumenta, która przekłada się 
bezpośrednio na korzyści finansowe. Zabawny film lub gra szybko rozprzestrzenią się 
na telefony znajomych i przyjaciół, zaś wysłanie informacji nieciekawej, o duŜej 
objętości skutecznie zniechęci posiadaczy aparatów do działania, kiedy znów napotkają 
napis „włącz bluetooth”.  

BLUETOOTH MARKETING A MOBILE MARKETING FORM 

Summary  

The objective of the paper is presenting bluetooth marketing as a modern of mobile 
marketing.  The author basing on own experience and available literature introduces advantages 
and disadvantages of this technology. 
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NOWOCZESNE FORMY KOMUNIKACJI HOTELU  

Z KLIENTEM  

Streszczenie 
W dobie społeczeństwa sieciowego dynamicznym zmianom podlegają narzędzia marketingu 

usług turystycznych. Dobrym przykładem jest rozwój nowoczesnych, internetowych form 
komunikacji z klientem hotelu. Stopniowo wprowadzane są internetowe systemy rezerwacji 
hotelowej o ogólnoświatowym zasięgu. Systemy te dają moŜliwość swobodnego kształtowania 
produktu turystycznego przez klienta. 

Wstęp 
Nowoczesne rozumienie marketingu, w tym marketingu usług turystycznych 

sprowadza się do wygenerowania na pierwszy plan potrzeb potencjalnego klienta. 
Głównym celem współczesnego marketingu jest zdobycie klienta i nawiązanie z nim 
długofalowej współpracy. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe klient powinien być 
usatysfakcjonowany poprzez najlepsze zaspokojenie jego wymagań i pragnień. 
Podstawowe wymagania formułowane przez klienta dotyczą dostrzegania przez 
usługodawcę preferowanych wartości, oferowania usługi po cenie, która jest 
akceptowana przez klienta, tworzenia wszelkich udogodnień stanowiących o poczuciu 
wygody i komfortu oraz zapewnienie interaktywnej komunikacji, w ramach której 
partnersko traktowany klient oczekuje nie tylko pełnego i szybkiego dostępu do 
informacji, ale równieŜ moŜliwości wykorzystania współczesnych narzędzi ICT  
do wykonywania szeregu czynności na odległość: płatności, potwierdzenia, rezerwacje. 
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju internetowych form komunikacji  
z klientem hotelu na tle uwarunkowań tworzonych przez społeczeństwo sieciowe. 

Komunikacja w teorii 
Proces komunikowania się moŜe być analizowany w jego aspekcie ilościowym  

i jakościowym. W pierwszym rozumieniu komunikowanie zachodzi, gdy bierze w nim 
udział co najmniej dwóch uczestników. Taki rodzaj definicji stawia poza nawiasem 
zainteresowań marketingu wyróŜniane przez psychologów komunikowanie 
intrapersonalne, w którym nadawcą i odbiorcą jest ta sama osoba. W aspekcie 
jakościowym wskazuje się na podmiotowość procesu komunikowania i jego 
intersubiektywny wymiar. Model komunikowania ukazany na rys. 1 wywodzi się 
z cybernetyki oraz nauk systemowych i jest najbardziej rozpowszechniony. Pragnąc 
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podkreślić takŜe wymiar poznawczy i emancypacyjny procesu komunikowania  
na modelu wyznaczono równieŜ sfery percepcji i specyficznych doświadczeń nadawcy 
oraz odbiorcy strukturalizujących przebieg i skutek tego procesu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Model procesu komunikowania 
Źródło: opracowanie własne. 

Nadawcą, inaczej źródłem informacji, moŜe być podmiot indywidualny  
(np. konkretna osoba) lub zbiorowy (np. przedsiębiorstwo). Nadawca, posiadając 
sformułowane cele i dysponując określonymi zasobami, dokonuje wyboru kodu 
komunikacyjnego w procesie formułowania wiadomości. Kody mają charakter nie 
tylko werbalny (językowy), ale i pozawerbalny – w komunikacji interpersonalnej jest to 
mowa ciała, w komunikowaniu pośrednim (za pomocą wszelkich mediów) moŜna 
wyróŜnić np. kody wizualne (kolorystyka, znak, architektura) czy foniczne. Dobór kodu 
przez nadawcę jest niezwykle waŜnym momentem procesu komunikowania, bowiem 
rodzaj uŜytego kodu determinuje zrozumienie wiadomości przez odbiorcę. Innymi 
słowy, wiadomość moŜe dotrzeć do odbiorcy, jednak gdy nie zostanie przez niego 
zdekodowana i zrozumiana proces komunikowania kończy się fiaskiem. Wiadomość to 
informacja lub zbiór informacji, którym nadawca nadaje konkretne znaczenie  
i przekazuje odbiorcy poprzez wybrany przez siebie kanał. 

W komunikowaniu interpersonalnym wyróŜnia się dwa rodzaje dróg, którymi 
przesyła się komunikaty – kanał werbalny, związany z uŜyciem języka mówionego  
i kanał niewerbalny wykorzystujący takie elementy, jak dynamika ciała oraz 
organizacja przestrzeni. W drugim rodzaju komunikacji międzyludzkiej, zwanej 
komunikacją pośrednią, jako kanały wymienia się róŜnorodne media, które w istotnym 
stopniu, poprzez swoją specyfikę wpływają na kształt i rodzaj wiadomości. Prasa, radio, 
telewizja to media o najszerszym zasięgu, oddziaływaniu i wielu funkcjach. Obok nich 
funkcjonują takŜe inne nośniki informacji o duŜym znaczeniu komunikacyjnym,  
ale odmiennych lub ograniczonych funkcjach: e-mail, telefon, dokumenty pisane itp. 
Według innej typologii stricte marketingowej kanały komunikacji moŜna podzielić na 
osobowe i nieosobowe. Pierwsze obejmują kanały handlowe (tworzone przez 
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pracowników firmy), eksperckie (tworzone przez osoby niezaleŜne posiadające wiedzę 
w zakresie produktu) i społeczne (osoby najbliŜsze klientowi – sąsiedzi, przyjaciele)2. 

Wybór kanału przez nadawcę ma równieŜ duŜe znaczenie w kontekście 
skuteczności procesu komunikowania. Kanał niedostępny dla odbiorcy lub kanał, 
którego właściwości stoją w sprzeczności z treścią i charakterem (np. stopień jej 
poufności) wiadomości mogą być czynnikiem utrudniającym odbiorcy zrozumienie 
komunikatu. 

Odbiorca, podobnie jak nadawca, moŜe mieć charakter indywidualny lub 
zbiorowy. W komunikacji marketingowej odbiorcą docelowym komunikatu jest klient 
(pojedyncza osoba, rodzina, przedsiębiorstwo, centrum zakupowe). Charakter odbiorcy, 
czy teŜ role, jakie pełni klient w procesie zakupu produktu powinny determinować 
rodzaj przyjętych przez nadawcę kodów komunikacyjnych, formy i treści wiadomości, 
jak i wybór kanału komunikowania. Liderzy opinii, eksperci, innowatorzy (inicjatorzy), 
decydenci, nabywcy, uŜytkownicy czy gatekeeperzy będą oczekiwać odmiennych 
strategii komunikacyjnych (np. informacji, argumentacji)3. Konstruując przekaz 
marketingowy naleŜy rozwaŜyć dwie grupy odbiorców: adresata działań 
marketingowych (docelowy segment klientów) i adrestata przekazu komunikacyjnego 
(publiczność docelową), który obejmuje zarówno docelowy segment klientów, jak  
i inne osoby i instytucje wpłwające na proces zakupu. 

Elementem najwaŜniejszym w modelu komunikowania jest sprzęŜenie zwrotne 
zamykające łańcuch powiązań przyczynowo-skutkowych w pętlę4. Dzięki niemu 
komunikowanie postrzegane jest jako proces dynamiczny i zmienny. Co więcej, 
sprzęŜenie zwrotne decyduje o dwustronnym charakterze komunikowania, angaŜującym 
obu jego uczestników. Odpowiedź w systemie moŜe przybrać formę werbalną lub 
niewerbalną. Efekty komunikowania w duŜej mierze zaleŜą od postawy nadawcy 
komunikatu i jego uwraŜliwienia na płynącą od odbiorcy informację zwrotną5. 

Model komunikowania się opisany za pomocą powyŜszych elementów ma swoje 
zastosowanie we wszystkich formach komunikacji z klientem. KaŜda z nich moŜe 
zostać takŜe dookreślona poprzez występujący w niej dominujący rodzaj relacji – 
interpersonaly, osobowy albo pośredni, nieosobowy. W marketingu tradycyjnym do 
podstawowych form komunikowania się z klientem zalicza się: sprzedaŜ osobistą 
(komunikowanie interpersonalne), promocję/aktywizację sprzedaŜy (komunikowanie 
interpersonalne i pośrednie), public relations (komunikowanie interpersonalne  
i pośrednie), reklamę (komunikowanie pośrednie) oraz marketing bezpośredni 
(komunikowanie pośrednie)6. 

Znacznie bardziej interaktywną komunikację niŜ w marketingu tradycyjnym,  
a więc o krótszym czasie reakcji odbiorcy wiadomości, zapewniają narzędzia 
marketingu internetowego (komunikacja pośrednia). NaleŜą do nich: poczta 
elektroniczna, reklama on-line, elektroniczne biuletyny, programy lojalnościowe, 
werbunkowe i stowarzyszeniowe oraz serwisy internetowe7. Narzędzia marketingu 
internetowego pozwalają na gromadzenie danych o klientach, co daje moŜliwość 

                                                 
2 T. Domański, P. Kowalski: Marketing dla menedŜerów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 260-261. 
3 What is Marketing? Red. A.J. Silk. Wyd. Harvard Business Scholl Press, Boston, Massachusetts 2006, s. 59-60. 
4 J.M. Morawski: Dominanty ujęć systemowych. W: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Red.  

J.M. Morawski. Wyd. Estrella, Warszawa 2002, s. 115. 
5 J. Stankiewicz: Komunikowanie się w organizacjii. Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 54. 
6 What is Marketing?... op.cit., s. 136-141. 
7 Na czym polega marketing interanetowy? http://www.cisco.com/web/PL/solutions/smb/webmarketing/wm_whatis.html. 
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indywidualizacji przekazu o firmie i jej produktach. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, 
Ŝe według ostatnich badań, reklama internetowa jest najmniej skutecznym narzędziem 
komunikowania z klientem8. Wzrasta natomiast rola serwisów społecznościowych, 
gdzie pierwotnym źródłem informacji jest przedsiębiorstwo, natomiast źródłem 
wtórnym stają się uŜytkownicy tych serwisów, którzy poprzez dyskusje przyczyniają 
się do promocji produktu. 

Społecze ństwo sieciowe 
Komunikacja staje się niezbędnym elementem nowej gospodarki. Według  

K. Kelly’ego komunikacja jest podstawą społeczeństwa, naszej kultury, naszego 
człowieczeństwa, naszej jednostkowej toŜsamości i wszelkich systemów 
gospodarczych. Wraz z komputerami odgrywa szczególną rolę w historii gospodarczej  
i to nie dlatego, Ŝe jest modnym sektorem gospodarki, ale dlatego, Ŝe jej kulturowe, 
technologiczne i mentalne wpływy sięgają samych podstaw naszego Ŝycia9. 
Komunikacja poprzez techniki informacyjne pozwala na uniknięcie fizycznych 
ograniczeń, wynikających z pracy w określonej organizacji. Za pomocą komputerów 
przenośnych, faksów, modemów o duŜej szybkości, wewnętrznych sieci 
elektronicznych i innych rodzajów techniki informacyjnej, członkowie organizacji 
mogą wykonywać pracę w kaŜdym miejscu i o kaŜdym czasie10. Istnieje moŜliwość 
kontaktowania się z całym światem drogą internetową. Za jego pomocą moŜna 
przeprowadzać operacje handlowe w najdalszym zakątku świata, porozumiewać się  
z dostawcami, kontrahentami i przede wszystkim klientami, promować wyroby i usługi, 
na bieŜąco analizować uwagi i opinie klientów, tworzyć sieć kontaktów biznesowych. 
Sieci komputerowe zrewolucjonizowały funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 
Tak, jak na rozwój społeczeństw XIX wieku miał wpływ wynalazek maszyny parowej, 
XX wieku – silnik i energia elektryczna, tak wchodząc w wiek XXI jesteśmy 
wyposaŜeni w komputer i sieć informatyczno-komunikacyjną. Wiek XXI moŜe stać się 
wiekiem gospodarki sieciowej. Świat łączy się niezliczoną liczbą najróŜniejszych sieci. 
Ogólnoświatowa sieć komputerowa daje szereg korzyści, do których zalicza się m.in.:  

– dostęp do wielkich ilości najbardziej aktualnych informacji na niemal 
wszystkie tematy związane z ludzką działalnością, szybka moŜliwość 
aktualizacji danych o produktach i ich parametrach, 

– moŜliwość prowadzenia rozmów międzynarodowych i międzymiastowych  
za pomocą komunikatorów i poczty elektronicznej, 

– łatwość ominięcia pośrednich ogniw sprzedaŜy, 
– moŜliwość reklamy i prezentacji produktów, a takŜe swojej firmy na całym 

świecie w bardzo krótkim czasie i po niewielkich kosztach, 
– moŜliwość bezpośredniej wymiany informacji i opinii pomiędzy firmą 

oferującą dobra lub usługi a jej odbiorcą, 
– większa łatwość utrzymywania kontaktów z większą liczbą firm i klientów, 
– zwiększenie moŜliwości poszukiwania nowych partnerów biznesowych, 
– moŜliwość porównywania cen produktów firm zlokalizowanych w róŜnych 

krajach, regionach czy sektorach gospodarczych, 

                                                 
8 J. Rzepecki: Społeczność efektywnym nośnikiem przekazu reklamowego. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? 

numer=27&id=602. 
9 K. Kelly: Nowe reguły nowej gospodarki. Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001, s. 10. 
10 S. Robbins, D. DeCenzo: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 95. 
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– eliminowanie transportu materii, 
– unikanie fizycznych ograniczeń wynikających z pracy w jednej organizacji; 

członkowie organizacji mogą wykonywać pracę w kaŜdym miejscu i o kaŜdym 
czasie.  

Sieć przenika tak mocno współczesną rzeczywistość, iŜ staje się centralną metaforą 
wokół której buduje się filary nowego społeczeństwa i gospodarki. Obecna cywilizacja, 
dzięki nowym narzędziom informacyjno-komunikacyjnym, coraz bardziej łączy ludzi  
i społeczeństwa, umoŜliwia wspólne przeŜywanie róŜnych wydarzeń, wymianę 
poglądów i spostrzeŜeń, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szybko wzrasta 
nastawienie przedsiębiorstw na współdziałanie, współpracę, łączenie potencjałów  
w celu zaspokajania coraz bardziej wysublimowanych i nietypowych oczekiwań 
klientów poprzez innowacyjne wykorzystanie zróŜnicowanej wiedzy i informacji.  
W centrum uwagi znajdują się potrzeby klienta.  

Globalna komunikacja sprawiła, Ŝe klient nabrał kosmopolitycznych 
przyzwyczajeń, niemal całkowicie zatracając lokalną lojalność wobec producentów  
i sprzedawców z tego samego miasta, regionu czy państwa. Pozostając obojętnym, 
gdzie stworzono produkt czy usługę oczekuje najwyŜszej jakości za jak najniŜszą cenę. 
Z tego względu przedsiębiorcy nie mogą juŜ liczyć, Ŝe lokalni klienci będą przede 
wszystkim kupować w swojej miejscowości11. Fakt połączenia ze sobą w aktywny 
sposób, za pomocą komórek, Internetu 3 mld ludzi powoduje, Ŝe konsumenci zyskują 
narzędzie autentycznego wpływu na firmy. Oczekiwania klientów mają coraz częściej 
formę kategorycznych Ŝądań, popartych wzrastającą konkurencją, nieograniczonym 
dostępem do informacji, moŜliwością porównywania ofert oraz rosnącą siłą nabywczą.  

śaden klient nie pogodzi się z brakiem kompetencji, mając nieograniczony wybór  
i moŜliwość porównywania konkretnych ofert lub rozwiązań i standardów stosowanych 
gdzie indziej. Oczekuje profesjonalnych standardów oferowanego produktu, obsługi  
i serwisu. Jeśli stwierdzi, Ŝe konkurencja wypada lepiej, bez wahania zmieni swojego 
dostawcę. Przy czym wymaga on nie tylko wysokich standardów związanych z istotą 
produktu, jego parametrami uŜytkowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, ale takŜe 
Ŝyczliwości, uprzejmości, a nawet troski o jak najlepsze zaspokojenie swoich 
indywidualnych preferencji. Wreszcie klient obecnych czasów chce być zaskakiwany, 
oczarowany, a nawet zszokowany. Praktycznie elementem kaŜdego materialnego 
produktu jest towarzysząca mu niematerialna usługa w rodzaju np. dostępu on line do 
eksperta; kompetentny pracownik jest integralną częścią składanej klientowi oferty. 
Nawet najlepszy produkt nie sprzeda się sam, musi mu towarzyszyć pracownik – 
ekspert czy konsultant na bieŜąco analizujący i odpowiadający na pytania klienta. Stan 
niewiedzy jest szczególnie widoczny w procesie świadczenia usług, gdy odbiorca 
oczekuje fachowej rady, rzetelnej i aktualnej informacji, szybkiej i skutecznej zdolności 
rozwiązywania bieŜących problemów.  

Ze względu na dostępność serwisów internetowych, ogólny wzrost wykształcenia, 
a co za tym idzie świadomość własnych potrzeb i oczekiwań, rosnący w wielu 
gospodarstwach domowych fundusz swobodnych decyzji przeznaczonych, zgodnie  
z obecnymi trendami, na wyjazdy i wypoczynek, konkurencyjność w sferze usług 
turystycznych gwałtownie rośnie. Tu równieŜ poziom konkurencyjności  
w największym stopniu zaleŜy od zdolności wykorzystania atutów opartych na 

                                                 
11 B. Bishop: Marketing globalny ery cyfrowej. PWE, Warszawa 2001, s. 19. 
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wysokich kompetencjach. Uśmiech i Ŝyczliwe podejście, aczkolwiek niezbędne  
w obsłudze klienta są niewystarczające, jeśli brakuje „twardych” kompetencji 
zawartych w wiedzy merytorycznej, zdolności wykorzystania specjalistycznych 
programów komputerowych, umiejętności efektywnego wykorzystania baz danych  
i informacji.  

Komunikacja internetowa w hotelach 
Internet jest medium, które dociera wszędzie i kto wcześniej zacznie „myśleć on-

line”, tym prędzej zauwaŜy jak dynamicznie szala przechyla się na korzyść Internetu 
jako źródła potencjalnego biznesu. Rola Internetu w zakupie usług turystycznych jest 
znacząca i wciąŜ rośnie, nie tylko przy poszukiwaniu informacji i produktów 
turystycznych on-line, ale takŜe w kontekście samego dokonywania zakupu za 
pośrednictwem Internetu. W praktyce dla hotelu oznacza to: 
1. Obecność w Internecie oraz udostępnienie informacji o ofercie to podstawa,  

a klienci uznają to za fakt oczywisty. 
2. Internet to królestwo nisz – z jednej strony pozwala wkroczyć na rynek z ofertą 

niestandardową i nieskierowaną do masowego odbiorcy; z drugiej umoŜliwia 
małym graczom i rodzinnym firmom skutecznie walczyć o klientów z większymi 
graczami. 

3. Inwestycja w rozbudowę serwisu internetowego oraz zaoferowanie usług on-line 
zwraca się w postaci wzrostu zainteresowania klientów witryną oraz zakupem 
przez Internet. 

4. Rośnie znaczenie wyszukiwarek jako elementu procesu zakupu, a nie tylko źródła 
informacji i wiedzy – obecność w wyszukiwarkach gwarantuje dotarcie do 
potencjalnego klienta w momencie, gdy myśli o zakupie. 

5. Niemal wszyscy szukają w Internecie informacji, coraz więcej takŜe kupuje w sieci 
– jeśli chce się, Ŝeby kupowano usługi oferowane przez hotel, naleŜy ułatwiać 
proces zakupowy, zapewnić wystarczającą ilość informacji oraz elastyczne formy 
płatności. 

6. Zachowania internautów wciąŜ się zmieniają, naleŜy więc wciąŜ analizować 
zachowanie klientów oraz potencjalnych nabywców, wyciągać wnioski  
i przekładać je na działania 12 
W przypadku dystrybucji elektronicznej usług hoteli moŜna wyróŜnić cztery 

rodzaje tej dystrybucji: 
a) system, który jest prowadzony przez Fundację Polish Prestige Hotels&Resorts, 

skupiający w swoim składzie tylko polskie, minimum trzygwiazdkowe hotele, 
b) systemy lokalne ( region, miasto),  
c) systemy globalne, 
d) internetowe systemy rezerwacyjne firm turystycznych. 
Za pomocą pierwszego z rodzajów systemów prowadzonego przez Fundację 

Polish Prestige Hotels&Resorts, moŜna dokonać rezerwacji on-line za pomocą 
bezpiecznych połączeń tzw. https/:. W funkcjonowaniu tego systemu występuje kilka 
istotnych ograniczeń: 

                                                 
12 Charakterystyka polskiego turysty – internauty. http://www.noclegowo.pl/artykuly/charakterystyka-polskiego-turysty-

internauty-id-53.html (03.11.2008). 
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– stosowanie bardzo ograniczonego ryzyka w zakresie gwarancji dostępnych 
pokoi i tzw. overbookingu, innymi słowy przyjmowanie większej ilości 
rezerwacji niŜ dostępnych pokoi w danym dniu, 

– nieudostępnianie pokoi w systemie on-line, tylko „on request”, czyli tylko na 
zapytanie, nie gwarantujące dostępności miejsc hotelowych w danym dniu, 

– ograniczony zakres decyzyjny przekazany przez dyrektorów hoteli 
pracownikom marketingu oraz rezerwacji w kształtowaniu cen na portalu 
PPHIR, a w szczególności w postaci ofert specjalnych opracowywanych  
w oparciu o przewidywane obłoŜenie oraz oferty „last minute”. 

Drugi rodzaj systemów to systemy lokalne takie, jak na przykład firma Orfin  
z Centrum Informacji Turystycznej „The Meeting Point” w Rynku Wrocławskim, która 
dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych oraz udziela bezpłatnie informacji  
o atrakcjach turystycznych miasta i regionu.  

Trzeci rodzaj to systemy globalne, zawierające największe platformy 
rezerwacyjne, które obejmują swoim zasięgiem cały świat. Przykładem mogą tu być 
dwie grupy systemów rezerwacyjnych: Global Distribution System (GDS) oraz Internet 
Distribution Systems (IDS). 

Global Distribution System (GDS) – Amadeus, Galileo, Sabre, czy Worldspan − są 
to światowi liderzy dostarczający oprogramowanie do zarządzania usługami 
turystycznymi. Zostały utworzone w celu dystrybucji produktów turystycznych dla biur 
podróŜy oraz linii lotniczych, aby zautomatyzować ich funkcje rezerwacyjne. 
Wprowadzenie sprzedaŜy poprzez GDS było rewolucją, gdyŜ umoŜliwiło róŜnicowanie 
cen w czasie rzeczywistym13. Dzięki wykorzystaniu tej platformy wytwórcy  
oraz sprzedawcy produktów i usług turystycznych mogą łatwiej i taniej upowszechniać 
swoją ofertę, szybciej reagować na zmiany popytu, zwiększać dostęp do rynku, 
zmniejszać koszty działalności w związku z redukcją lub całkowitym odejściem od  
tzw. „obowiązku katalogowego”. Turysta korzystający z komputerowych systemów 
rezerwacyjnych ma moŜliwość dowolnego zestawiania i kształtowania produktu 
turystycznego poprzez swobodny dobór miejsca noclegów, środków transportu czy 
wydłuŜenia okresu ewentualnej rezygnacji z usługi. Biura podróŜy korzystające  
z Globalnych Systemów Dystrybucji posiadają szczegółowe informacje o hotelach, 
miejscowościach, w których są zlokalizowane hotele, ciekawszych zabytkach. Mają 
moŜliwość sporządzenia pełnych zestawień turystycznych dla klienta, rezerwacji 
hotelowych, lotniczych, biletów kolejowych, wynajmu samochodów. Hotelarze mogą 
na bieŜąco uzupełniać i uaktualniać dane dotyczące oferty hotelowej, cen, róŜnych 
promocji oraz dostępności miejsc. KaŜdy hotel przedstawia dostępność miejsc 
hotelowych na najbliŜsze 365 dni i aktualizuje ją według własnych potrzeb. Dzięki 
systemowi hotele mogą otrzymywać w ciągu kilku sekund rezerwacje dokonywane 
przez agentów turystycznych na całym świecie (bez konieczności potwierdzania 
przyjęcia rezerwacji przez hotel, co usprawnia pracę recepcjonistów i personelu działów 
rezerwacji). Globalny System Dystrybucji pobiera prowizję od zrealizowanych 
rezerwacji. Biura podróŜy równieŜ pobierają prowizję od hotelu. Uczestnictwo w tym 
systemie jest kosztowne, ale dla drogich hoteli jest to opłacalne, poniewaŜ poszerza 
rynek hotelu. Hotel ma dostęp do tysięcy biur podróŜy na całym wiecie, co z kolei 
powoduje wzrost sprzedaŜy od kilku do kilkunastu procent. Dzięki stosowaniu 

                                                 
13 Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. Red. B. Filipiak, A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 140. 
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systemów informatycznych hotel moŜe podpatrywać konkurencję i zwracać uwagę np. 
na terminy, gdy wiele hoteli jest wyłączonych ze sprzedaŜy lub nagle drastycznie 
podnosi swoje ceny.  

Internet Distribution Systems (IDS) rozwija się takŜe w dynamicznym tempie  
(np. HRS, Expedia). Międzynarodowe platformy rezerwacyjne prowadzą sprzedaŜ 
głównie przez Internet. NaleŜą do nich takie platformy, jak holenderska platforma 
Booking.com, Amadeus, czy niemiecki portal HRS. Firma HRS prowadzi 
elektroniczny system rezerwacji hotelowej o zasięgu światowym, przeznaczony dla 
osób podróŜujących słuŜbowo i prywatnie. System działa na podstawie bazy danych 
zawierającej informacje o ponad 225 000 hoteli ze wszystkich kategorii cenowych  
nie tylko w Niemczech, ale całej Europie i na całym świecie. System umoŜliwia 
bezpłatne dokonywanie bezpośrednich rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem 
po aktualizowanych na bieŜąco cenach specjalnych HRS14. Ceny za pokój w wybranym 
hotelu są gwarantowane dla kaŜdorazowej rezerwacji, a ustalane bezpośrednio przez 
pracowników hotelu, którzy mają moŜliwość zarządzania zarówno cenami za pokoje, 
jak równieŜ dostępnością. 

Czwarty rodzaj systemów tworzą polskie firmy turystyczne. Dobrym przykładem 
moŜe być polski portal rezerwacyjny Polish Travel Quo Vadis. Jest to Internetowy 
System Rezerwacji, który umoŜliwia dokonywanie rezerwacji usług hotelowych  
w systemie on-line. System dostępny jest w 8 językach: polskim, angielskim, 
niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim i japońskim. System 
Rezerwacji PTQV współpracuje w ramach własnego programu partnerskiego 
(afiliacyjnego) z ponad 700 portalami, stronami firmowymi i agentami. Dzięki temu 
oferta umieszczona w bazie PTQV jest w sposób natychmiastowy i automatyczny 
widoczna w wynikach wyszukiwania wszystkich partnerów biorących udział  
w programie15. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe hotelarze mają świadomość, iŜ cena nie jest jedynym 
czynnikiem, który decyduje o wyborze hotelu, zwłaszcza hotelu wysokiej kategorii. 
Ogromną rolę w czasach, gdy Internet jest wszechobecny, odgrywa opinia gości, którzy 
w nim przebywali. Dlatego wytypowani pracownicy regularnie przeglądają, co 
internauci piszą oraz jakie oceny wystawiają w poszczególnych systemach 
rezerwacyjnych czy na turystycznych portalach społecznościowych (np. 
www.holidaycheck.com czy www.tripadvisor.com).  

System rezerwacji internetowej na przykładzie hotel u 
czterogwiazdkowego we Wrocławiu 16 

Wyodrębnienia segmentu gości internetowych dokonano poprzez ustalenie 
sposobu, w jaki klienci dokonywali rezerwacji, czyli poprzez Internet. Do połowy 2008 
roku rezerwacji ze strony domowej omawianego hotelu moŜna było dokonać na dwa 
sposoby: rezerwacji na zapytanie oraz rezerwacji on-line. 

Niestety system ten nie gwarantował klientowi bezpiecznego połączenia za pomocą 
https:// oraz nie był w pełni kompatybilny w programem hotelowym, co powodowało 
problemy natury technicznej. Najczęściej występującym błędem był ograniczony wybór 

                                                 
14 www.hrs.de (11.04.2009). 
15 www.ptqv.net (11.04.2009). 
16 Segment gości omówiono na przykładzie hotelu Art Hotel. http://arthotel.pl/. 
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dostępności pokoi oraz wolnych terminów. Dlatego teŜ od początku października 2008 
roku rezerwacja on-line ze strony domowej hotelu jest udostępniana poprzez system 
Booking Engine, wykupiony i obsługiwany przez firmę TravelClick. System został 
zaprojektowany tak, aby zwiększać liczbę rezerwacji dokonywanych bezpośrednio 
przez hotel, zwiększać przychód z klienta oferując produkty, do których gość nie miał 
wcześniej dostępu, zmniejszać koszt obsługi oraz zbierać kluczowe informacje na temat 
klientów oraz ich zachowań. Booking Engine jest najwaŜniejszym „motorem” 
rezerwacyjnym w hotelu, który daje zarządzającemu hotelem kompletną kontrolę nad 
oprawą graficzną i procesem rezerwacyjnym. 

Hotel widząc duŜą szansę w sprzedaŜy przez GDS, jak równieŜ przewidując coraz 
większą konkurencję na rynku hotelarskim Wrocławia, prowadzi obecnie rozmowy  
z firmą TravelClick, aby w najbliŜszym czasie rozpocząć sprzedaŜ i zaistnieć na arenie 
międzynarodowej poprzez system GDS. 

Zakończenie 
Współczesne przedsiębiorstwa turystyczne, w tym hotele poszukują sposobów, 

narzędzi i metod, które umoŜliwiają im obecność i rozwój na konkurencyjnym rynku. 
Firmy są wręcz zmuszone do ciągłego poszukiwania nowości, co np. egzemplifikuje się 
w postaci tzw. efektu konwergencji technologicznej. Oryginalne pomysły i powstające 
na ich podstawie innowacyjne produkty i usługi są generowane na styku róŜnych, 
pozornie odległych i niezwiązanych ze sobą rodzajów działalności. Powstają 
hybrydowe branŜe.  Przykładem są powiązania informatyki i medycyny, biologii  
i genetyki czy teŜ turystyki i Internetu. Atutem, dającym przewagę konkurencyjną jest 
umiejętność komunikowania się za pomocą technik informacyjnych. Środowisko 
internetowe staje się głównym sprzymierzeńcem nowoczesnego biznesu w turystyce. 
Dzięki zaawansowanym technologiom klient nabywa moŜliwość nieograniczonego 
dostępu do oferty i szybkiego wyboru usługi hotelowej. Elektroniczne systemy 
rezerwacji są obecnie synonimem profesjonalizmu w relacjach hotel-klient. 

MODERN FORMS OF HOTEL COMMUNICATION  

WITH CLIENTS 

Summary  

In the day of network society marketing tools of tourist services change dynamically. 
Appropriate example could be development of modern, via Internet forms of hotel 
communication with clients. Gradually there are implemented global scope web systems of hotel 
reservation. That new systems give a possibility of freely forming tourist product by clients.  
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Agnieszka Rybowska1 

WPŁYW MARKETINGU SZEPTANEGO NA PROCES 

DECYZYJNY KONSUMENTA 

Streszczenie 
Marketing szeptany jest stosunkowo nową formą promowania produktów. Pojęcie to nie jest 

znane większości badanych, choć stosowane. Konsumenci bowiem bardziej ufają opinii innych 
konsumentów niŜ tradycyjnej reklamie. Respondenci często korzystają z rekomendacji innych 
osób i sami chętnie przekazują informacje na temat towarów i usług. WaŜnym medium 
wykorzystywanym w tym przekazie jest Internet, a szczególnie blogi i fora internetowe. 

Wprowadzenie 
Marketing jako istotny element funkcjonowania rynku podlega ciągłym 

modyfikacjom. Zmiany w systemie politycznym spowodowały przekierowanie 
orientacji w marketingu z produktu na klienta, który obecnie znajduje się w centrum 
zainteresowania. Podejmowane są róŜne działania mające na celu pozyskanie  
i zatrzymanie konsumentów. Badania rynku pozwalają na zdefiniowanie potrzeb, 
oczekiwań konsumentów i determinantów ich zachowań– z jednej strony oraz ocenę ich 
satysfakcji i lojalności – z drugiej. Jednocześnie poprzez reklamę, promocje zachęca się 
klienta do zakupu oferowanych produktów.  

W ostatnich latach dostrzeŜono potencjał marketingu szeptanego, którego początki 
datowane są na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku2. Obecnie jest on jednym  
z najszybciej rozwijających się segmentów mediów niestandardowych. Jak szacuje 
firma badawcza PQ Media obroty tej branŜy wzrosły w 2007 roku o 35%, osiągając  
1 mld dolarów i zakładając, Ŝe do 2011 roku na reklamę szeptaną firmy wydadzą ponad 
3 mld dolarów3. W Polsce o reklamie szeptanej zaczęto mówić w 2004 roku, kiedy 
powstała firma Streetcom, oferująca jako narzędzie marketingowe plotkę. 
Buzzmarketing (marketing szeptany) to forma promocji bazująca na przekazie ustnym 
(plotce). Celem marketingu szeptanego jest stymulowanie rozmów i plotek na temat 
produktów, usług, marek, co ma przyczynić się do wzmoŜonego zainteresowania tymŜe 
produktem, usługą czy marką, a w efekcie do podjęcia określonych działań 
konsumenckich. Marketing szeptany jest postrzegany jako najbardziej efektywne 
narzędzie sprzedaŜowe. Oddziaływanie opinii konsumenckich na decyzje zakupowe jest 
bardzo silne.  

Przeprowadzone w 2008 roku przez Nielsena globalne badania „Trust  
in advertising” pokazały, Ŝe 78% konsumentów ufa samym sobie, czyli innym 

                                                 
1 Agnieszka Rybowska − dr inŜ., Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia 

Morska w Gdyni. 
2 What’s wom marketing? http://womma.org/wom101/ (5.04.2009). 
3 M. Hughes: Marketing szeptany. Buzzmarketing. MT Biznes, Warszawa 2008, s. 7. 
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konsumentom (prosumentom)4. Prosumenci posiadają wiedzę o produktach i usługach  
oraz inicjatywę w rozprzestrzenianiu o nich informacji. Internet umoŜliwił im 
docieranie ze swoją opinią do innych uŜytkowników i producentów. Z punktu widzenia 
działań marketingowych prosumenci to jedna z najwaŜniejszych grup, do których 
powinna być kierowana komunikacja marki. Obecnie do tej grupy konsumentów naleŜy 
około 36% uŜytkowników sieci internetowej. Prosumenci to grupa, która ocenia  
i poleca (bądź odrzuca) produkty oraz tworzy o nich opinie przekazywane następnie 
innym konsumentom. Prosumenci to pasjonaci produktów, mają o nich wiedzę często 
większą niŜ oficjalni przedstawiciele danej firmy. Potrafią takŜe rozwijać dostępne juŜ 
produkty, lepiej przystosowując je do własnych potrzeb. W porównaniu ze zwykłymi 
konsumentami prosumenci mają większe umiejętności poruszania się w świecie 
informacji. Lepiej agregują wiedzę o produktach z róŜnych źródeł5. 

  

Istotą szeptomarketingu jest sugerowanie ludziom dobrych tematów do rozmowy. 
Realizowane jest to z wykorzystaniem róŜnych technik. Evangelist marketing to forma 
marketingu szeptanego polegająca na wytworzeniu u klienta takiego silnego zaufania  
i przekonania go do produktu czy usługi, które powoduje u niego chęć przekonywania 
innych do nabywania tych produktów lub usług. Marketing wirusowy polega zaś na 
lawinowym przekazywaniu informacji wśród ludzi. Nazwa tej formy nawiązuje do 
rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. W metodzie tej wykorzystuje się krótką 
informację, często o humorystycznym zabarwieniu, przekazywaną drogą mailową lub 
za pomocą SMS-a. Kolejna forma to brand blogging wykorzystująca tworzenie blogów 
i dzielenie się w nich informacjami oraz uczestniczenie w blogsferze. Marketing 
społeczności oparty jest na wspieraniu wybranych grup społecznych, które 
zainteresowane są produktami jednego typu. Forma ta skierowana jest szczególnie do 
fan clubów, tematycznych for internetowych, którym przekazywane są informacje, 
treści o produktach. Następną metodą jest dostarczanie informacji lub produktów  
do testowania wpływowym osobom, liderom opinii, którzy wygenerują o nich 
pozytywną plotkę. Kontrowersyjną formą jest marketing partyzancki, który zakłada 
dotarcie do konsumenta za pomocą niekonwencjonalnych technik, wywołujących 
emocje lub zapadających w pamięci6. 

Znaczącą rolę w marketingu szeptanym odgrywają sieci komórkowe oraz Internet. 
Posiadanie telefonów komórkowych oraz dostęp do sieci internetowej umoŜliwiło 
szybszy przepływ informacji, co zauwaŜono i wykorzystano do promocji produktów 
metodą WOMM (Word of Mouth Marketing). Coraz więcej internautów korzysta  
z serwisów umoŜliwiających wymianę opinii i recenzji produktów. Badania z 2007 roku 
pokazują, Ŝe prawie 2/3 konsumentów przed dokonaniem zakupu sprawdza opinie  
o produkcie w Internecie. Pojawiły się zastrzeŜenia natury etycznej, wynikające z 
nierzetelnych informacji przekazywanych tymi drogami, po których konsumenci czuli 
się oszukani. W wyniku tego rozpoczęto prace nad Kodeksem Etyki Marketingu 
Szeptanego (KEMS), którego nadrzędnym celem jest usprawnienie relacji między 
nadawcami i odbiorcami komunikatów marketingu szeptanego, wdraŜanie uczciwych 
reguł oraz określenie zasad Dobrej Praktyki7. 

                                                 
4 A. Winciorek: Skuteczny marketing szeptany. http://www.egospodarka.pl/39949,Skuteczny-marketing-

szeptany,1,20,2.html (23.06.2009). 
5 Ibidem (23.06.2009). 
6 A. Ehrlich, J.C. Levinson: Marketing partyzancki. PWE, Warszawa 1998, s. 25. 
7 www.kems.com.pl. 
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Metodologia bada ń 
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii konsumentów na temat 

marketingu szeptanego i jego wpływu na zachowania konsumenckie. Badania 
przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej. Kwestionariusz ankiety składał się z 12 
pytań zamkniętych lub półzamkniętych w większości pojedynczego wyboru. Wyniki 
badań przedstawiono jako odsetek odpowiedzi. Istotność wpływu płci określono przy 
uŜyciu testu-t na poziomie ufności p=0,05. 

Badaniem objęto grupę 500 mieszkańców Trójmiasta, ale do analizy wykorzystano 
458 kwestionariuszy. Głównym czynnikiem decydującym o odrzuceniu pozostałych 
ankiet był brak niektórych odpowiedzi. Badaną grupę stanowiło 216 męŜczyzn i 242 
kobiety. Były to osoby w wieku 18-64 lat, o róŜnym stopniu wykształcenia. Doboru 
próby dokonano w sposób losowy.  

Wyniki przeprowadzonych bada ń 
W badanej populacji pojęcie marketingu szeptanego było pojęciem nieznanym,  

co zdeklarowało 55% badanych. Jednocześnie większość ankietowanych nie była  
w stanie zdefiniować tego terminu. W grupie osób, które spotkały się z omawianym 
terminem ponad 80% potrafiło wyjaśnić jego sens − były to w większości osoby 
korzystające z Internetu. Badanie dowodzi, Ŝe nowe pojęcie jest mało spopularyzowane. 
Respondenci nie byli w stanie określić czy marketing szeptany dotyczy „szumu „czy 
„plotki” wobec danej marki. Zaledwie 38% badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi  
i jednocześnie taki sam procent odpowiedział, Ŝe nie zna odpowiedzi na takie pytanie. 
Potwierdza to wspomnianą niską znajomość pojęcia. 72% badanych nie spotkała się  
z taką formą promocji. Opinie takie wyraŜały kobiety, osoby starsze i rzadko 
korzystający z Internetu. Badani znający działanie marketingu szeptanego spotkali się  
z nim przy okazji promowania takich produktów jak iPhone, iPod i usługi sieci 
komórkowej Heyah.  

Zupełnie inaczej wygląda kwestia wymieniania informacji na temat produktów  
i usług podczas spotkań towarzyskich. 66% ankietowanych deklarowała wymianę opinii 
ze znajomymi, 26% robi to czasami, a 8% raczej tego nie robi (tutaj większość 
stanowili męŜczyźni). Z drugiej strony ponad 60% respondentów ulega rekomendacji  
i sięga po produkty bądź usługi polecane przez wcześniejszych nabywców tego typu 
produktów lub usług. Czynnika tego nie bierze pod uwagę zaledwie 4% ankietowanych, 
którzy kierują się własną wiedzą i preferencjami. W tym przypadku równieŜ większość 
stanowili męŜczyźni, szczególnie w podeszłym wieku. Największy wpływ na proces 
decyzyjny konsumentów mają przede wszystkim znajomi (28%), rodzina (24%), 
eksperci w danej dziedzinie (13% badanych, wśród których większość stanowili 
męŜczyźni po 35 roku Ŝycia). Około 20% respondentów poszukuje informacji  
o interesujących ich produkcie na forach lub czatach internetowych. Ta forma w opinii 
respondentów sprawdza się szczególnie w przypadku wybranych usług oraz niektórych 
produktów. Produktami, przy wyborze których brana jest pod uwagę rekomendacja 
innych osób naleŜą: produkty luksusowe (66%), zakupy okazjonalne (13%), produkty 
nieznane nabywcy (11%), zakupy codziennego uŜytku (6%), pozostałe 4% to inne 
produkty, wśród których respondenci wymieniali m.in. rośliny, ksiąŜki, usługi – rys. 1. 
W przypadku tego pytania nie stwierdzono zdecydowanego wpływu płci na udzielane 
odpowiedzi.  
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produkty luksusowwe
65,66%

zakupy okazjonalne
13,13%

produkty nieznane
11,11%

produkty codziennego uŜytku
6,06%

inne
4,04%

 
Rys. 1. Produkty, przy wyborze których brana jest pod uwagę opinia innych osób. 
Źródło: badania własne 

Badania innych podmiotów wskazują, Ŝe 58% młodych ludzi bazuje na opiniach 
innych osób przy wyborze samochodu, 53% widzów opiera się na opiniach innych osób 
podejmując decyzję o obejrzeniu filmu w kinie, 65% osób, które zakupiły organizer 
bazowało na opiniach innych, 43% turystów wskazuje na rodzinę i znajomych jako 
osób rekomendujących miejsce spędzania czasu, a takŜe linie lotnicze, hotele  
i wypoŜyczalnie samochodów, 70% Amerykanów opiera się na opiniach innych osób 
przy wyborze lekarza8. 

W większości respondenci twierdzą, iŜ zdarza im się nabywać rekomendowany 
produkt, którym są zainteresowani (64%), 20% raczej nie kupuje takiego produktu,  
a zdecydowanie nie robi tego 3% ankietowanych. Część respondentów nie była w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. Respondentów pytano, czy negatywna opinia o produkcie 
spowodowała odstąpienie od jego planowanego zakupu. Prawie połowa ankietowanych 
nie pamiętała swojego postępowania w takiej sytuacji, 31% zrezygnowała z nabycia 
produktu, a 27% dokonała zakupu. W tym przypadku ostroŜniejsze były kobiety 
niezaleŜnie od wieku i to one rezygnowały w większości z zakupu niepolecanego przez 
innych. MęŜczyźni, szczególnie starsi nie brali tego czynnika pod uwagę.   

Badani mieszkańcy Trójmiasta w duŜym odsetku korzystali z Internetu codziennie 
(84%), kilka razy w tygodniu − 12%, kilka razy w miesiącu − 2%, nigdy − 2% 
badanych. Najczęściej korzystano z poczty elektronicznej, stron www, komunikatorów, 
najrzadziej zaś odwiedzane są chaty, blogi i gry internetowe (rys.2).  

Osoby korzystające ze źródeł internetowych w większości nie zwracają uwagi na 
zawarte tam reklamy. Odpowiedzi takiej udzieliło ponad 50% badanych. Zaledwie 10% 
ankietowanych, szczególnie ludzi młodych zwracało uwagę na reklamę internetową. 
śaden z czynników demograficznych róŜnicujących badaną populację nie wpływał na 
opinię badanych. Do najpopularniejszych form reklamy zaliczono: bannery, filmiki 
reklamowe, e-mail, reklamę na blogach. Wymieniano takŜe prezentacje multimodalne, 
polecenie stron i artykułów, sieciowe gadŜety, np. wygaszacze ekranu.  

 
 

                                                 
8 P. Fortuna, S. Paroszkiewicz: Energetyczny marketing szeptany- nowoczesne formy promocji produktów i usług. 

www.marketing.nf.pl/Artykul/7377str_2. 
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poczta elektroniczna
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Rys. 2. Źródła internetowe wykorzystywane przez badanych. 
Źródło: badania własne 

Podsumowanie 
Mieszkańcy Trójmiasta podejmując decyzje zakupowe sugerują się opiniami 

innych konsumentów, najczęściej znajomych lub rodzin. Jednocześnie sami chętnie 
dzielą się swoimi informacjami i doświadczeniami. Wskazuje to na waŜność 
rekomendacji w procesie zakupowym. Mimo jednak rosnącej roli w promocji produktu 
i ciągłego rozwoju marketingu szeptanego, jego pojęcie i znaczenie nie jest znane wśród 
konsumentów. Konsumenci podejmując decyzje zakupowe nie sugerują się tradycyjną 
reklamą produktów, większy wpływ wywierają na nich wybrane reklamy internetowe, 
w tym informacje zawarte w blogach lub na forach internetowych. Potwierdza to 
znaczenie opinii i rekomendacji w procesie decyzyjnym konsumentów. 

IMPACT OF WHISPER MARKETING  

ON CONSUMER'S DECISION PROCESS 

Summary  

Whisper marketing is a relatively new form of product promotion. This term is not well 
known by the majority of researched group; however it is applied, as consumers have more trust 
to opinions of other consumers than to traditional advertisement. Respondents frequently take 
advantage of other’s recommendation and eagerly pass information about products and services 
by themselves. Internet is important medium use in that conveyance, blogs and internet forums  
in particular. 
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WYKORZYSTANIE AMBUSH MARKETINGU  

W PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA  

Streszczenie  
Artykuł prezentuje alternatywną wobec sponsoringu formę komunikacji marketingowej jaką 

jest ambush marketing. Wykorzystanie atrybutów oraz skojarzeń, jakie wywołuje wydarzenie 
sportowe w komunikatach promocyjnych, bez konieczności nabywania praw sponsorskich jest 
stosowane zarówno przez globalne koncerny jak i małe przedsiębiorstwa. MoŜliwości, jakie 
wiąŜą się z ambush marketingiem postrzegane są w kategoriach pozytywnych przez podmioty go 
stosujące, natomiast stają się realnym zagroŜeniem dla sponsorów oraz organizatorów imprez 
sportowych.  

Wprowadzenie  
Sport z racji swojej widowiskowości i medialności jest doskonałą płaszczyzną 

komunikacji, z której korzysta wiele przedsiębiorstw. Imprezy sportowe o zasięgu 
międzynarodowym cieszą się niezwykle wysoką popularnością, co sprawia, Ŝe 
sponsorzy chętnie angaŜują swoje środki finansowe, by za ich pośrednictwem dotrzeć 
do milionów widzów. Sponsoring sportu na szeroką skalę zaczął być wykorzystywany 
w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Z czasem z uwagi na zasięg oddziaływania  
i wysoką efektywność instrument ten stawał się coraz bardziej kosztowny. 
Przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać alternatywnych rozwiązań, które nadal opierałyby 
się na idei sportu, a nie wiązały z tak wysokimi nakładami. Efektem tego jest ambush 
marketing, pod którym kryją się działania o charakterze promocyjnym, które w istotny 
sposób mogą osłabiać efektywność promocji przedsiębiorstw stosujących sponsoring 
sportowy. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki ambush marketingu oraz 
moŜliwości jego zastosowania, jakie pojawiają się w obszarze działań promocyjnych 
podmiotów zaangaŜowanych w sport.  

Ambush marketing a sponsoring – podobie ństwa i ró Ŝnice 
Ambush marketing2 moŜna zdefiniować jako celowe działania przedsiębiorstwa – 

nie będącego sponsorem – zmierzające do tego, by opinia publiczna kojarzyła go  
z trwającym właśnie wydarzeniem sportowym i traktowała go jako oficjalnego 
sponsora3. Zjawisko to rozwinęło się pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia. BliŜsza 
analiza zachowań ambush marketerów oraz sponsorów prowadzi do wniosku, iŜ na 

                                                 
1 Zygmunt Waśkowski − dr hab. Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Poznaniu.  
2 Inne terminy stosowane do wyjaśnienia tego zagadnienia to: guerilla marketing, marketing pasoŜytniczy, marketing 

straŜniczy, marketing zasadzka.  
3 Propozycja własna autora. 
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rozwój obydwu technik komunikacji marketingowej wpłynęły te same uwarunkowania. 
NaleŜy tu wymienić m.in.4: 

a) wzrost profesjonalizmu sportu i organizacji sportowych,  
b) rozwój środków masowego przekazu, 
c) rozwój specjalizujących się w tematyce sportowej stacji telewizyjnych,  
d) wzrost czasu antenowego poświęconego na transmisje imprez sportowych,  
e) „globalizacja” imprez sportowych (coraz więcej imprez organizowanych jest 

na skalę międzynarodową), 
f) malejąca skuteczność klasycznych form reklamy. 
Poza wyŜej wymienionymi, wspólnymi determinantami rozwoju wspomnianych 

technik istnieją takie, które wpływają wyłącznie na rozwój ambush marketingu. Są to5: 
1. Coraz wyŜsze koszty sponsoringu sportowego. Dla wielu przedsiębiorstw wartość 

kontraktów sponsorskich przekracza ich moŜliwości finansowe, co uniemoŜliwia 
im korzystanie z tego instrumentu promocji.  

2. Ograniczona liczba ofert sponsorskich, jakie przygotowuje organizator imprezy 
sportowej. Zwykle organizator przewiduje pozyskanie jednego sponsora 
strategicznego, kilku sponsorów głównych oraz kilkunastu pozostałych sponsorów. 
Regułą jest, Ŝe zawiera się kontrakt sponsorski tylko z jednym przedsiębiorstwem  
z branŜy, by zwiększyć skuteczność jego działań promocyjnych. Efektem 
ograniczonej dostępności sponsoringu konkretnej imprezy sportowej jest 
poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, np. ambush marketingu, po które sięgają 
te przedsiębiorstwa, którym nie udało się zostać sponsorem oficjalnym.  

3. Niska aktywność promocyjna sponsorów, którzy nie wykorzystują tego faktu  
w swoich działaniach marketingowych (tzw. sponsoring pasywny). Efektywność 
sponsoringu sportowego jest mocno uzaleŜniona od tego, w jaki sposób sponsor 
informuje o tym opinię publiczną, a zwłaszcza swoje grupy docelowe. Jeśli tego nie 
robi to „niezagospodarowaną przestrzeń medialną” zajmuje ambush marketer, 
który buduje swój wizerunek przez skojarzenia ze sportem.  
Ambush marketing naleŜy zatem traktować jako alternatywną wobec sponsoringu 

formę komunikacji. Im więcej będzie warunków sprzyjających jego rozwojowi, tym 
bardziej będzie zagroŜona efektywność działań sponsorskich. Choć w opinii publicznej 
obydwie formy opisywanej tu komunikacji marketingowej mogą wydawać się bardzo 
podobne, w rzeczywistości róŜnią się one pod wieloma względami. Sponsor przede 
wszystkim nawiązuje współpracę z podmiotem sponsorowanym, w tym przypadku 
organizatorem duŜej imprezy sportowej, w ramach której kaŜda ze stron odnosi z tego 
tytułu korzyści6. Ambush marketer nie nawiązuje współpracy z organizatorem, a jedynie 
próbuje wykorzystać dla swoich celów fakt odbywania się zawodów sportowych, przez 
co osiąga jednostronne korzyści. Szczegółowe róŜnice między tymi podmiotami 
zaprezentowano w tabeli 1. 

 
 
 
 

                                                 
4 R.L. Irwin, W.A. Sutton, L.M. McCarthy: Sport promotion and sales management. Human Konetics, Champaign, 2002, 

s. 211.  
5 T. Sporek: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 176-182. 
6 M. Datko: Sponsoring. Wyd. WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2003, s. 178-180.  
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Tabela. 1. RóŜnice między sponsorem i ambush marketerem.  

Sponsor Ambush marketer 
Jest powiązany z organizatorem wydarzenia 
sportowego umową, na podstawie której 
przekazuje mu określone środki finansowe. 

Nie jest związany z organizatorem wyda-
rzenia sportowego umową i nie przekazuje 
mu Ŝadnych środków finansowych. 

Nabywa prawo do promocji za pośred-
nictwem wydarzenia sportowego. 

Nie posiada prawa do wykorzystywania wy-
darzenia sportowego w celach promocyjnych. 

Organizator promując wydarzenie sportowe 
jednocześnie wskazuje nazwę i logo (pro-
muje) sponsora. 

Organizator promując wydarzenie sportowe 
nie wymienia nazwy ambush market era. 

W zaleŜności od umowy sponsorskiej ma 
prawo do posługiwania się oficjalnym ha-
słem, logo wydarzenia sportowego lub zwro-
tem „oficjalny sponsor ….”. 

Nie ma prawa do wykorzystywania Ŝadnych 
werbalnych lub graficznych elementów 
związanych z imprezą sportową. 

Wykorzystuje wydarzenie sportowe dla 
celów promocyjnych według przysługujących 
mu praw. 

Wykorzystuje wydarzenie promocyjne dla 
celów promocyjnych według własnego 
uznania i potrzeb. 

Zwykle ma zapewnioną wyłączność na prawo 
do promocji w branŜy, w której działa. 

Nie ma gwarancji, Ŝe inny podmiot z tej 
samej branŜy nie będzie wykorzystywał 
wydarzenia sportowego dla własnych celów 
promocyjnych. 

Ma zapewniony darmowy wstęp na imprezy 
towarzyszące głównemu wydarzeniu 
sportowemu. 

Nie ma prawa do darmowego wstępu na im-
prezy towarzyszące głównemu wydarzeniu 
sportowego. 

Źródło: opracowanie własne. 

Poza róŜnicami moŜna wskazać takŜe pewne podobieństwa w zachowaniach lub 
postawach tych podmiotów, które sprawiają, Ŝe w praktyce czasem trudno odróŜnić 
ambush marketera od sponsora. Obydwa podmioty:  

– wykorzystują sport w celach marketingowych,  
– spodziewają się transferu (pozytywnego) wizerunku wydarzenia sportowego 

na siebie,  
– aktywizują swoje działania promocyjne w trakcie trwania wydarzenia 

sportowego,  
– w komunikatach promocyjnych bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do 

wydarzenia sportowego,  
– kreują swój wizerunek jako przedsiębiorstwa zaangaŜowanego w rozwój 

sportu,  
– pośrednio przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności wydarzenia sportowego.  
Szczególnie istotne wydaje się być podobieństwo w zakresie tych samych celów.  

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć wiele odpowiedzi na pytanie, jakie motywy 
kierują sponsorami angaŜującymi się w sport. Wybór konkretnego celu lub celów 
zaleŜy od sytuacji, w jakiej znajduje się sponsor i od strategii marketingowej, jaką 
realizuje7. W ogólnym ujęciu cele sponsora lub ambush marketera moŜna przedstawić 
następująco: 

a) zaistnienie marki w świadomości grup docelowych – w przypadku 
wprowadzania przez sponsora nowej marki, 

                                                 
7 A. Sznajder: Marketing sportu. PWE, Warszawa 2008, s. 220-227. 
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b) skojarzenia marki sponsora z emocjami i uczuciami, jakie wywołuje konkretna 
dyscyplina sportu, 

c) wzrost poziomu zapamiętania marki w grupach docelowych sponsora,  
d) wzrost sprzedaŜy produktów lub usług sponsora. 
Ambush marketer stara się realizować te same cele, jednak inaczej angaŜując swoje 

środki. Przedsiębiorstwo decydujące się na tę formę komunikacji zwykle kieruje się 
następującymi załoŜeniami: 

– nie ponosić kosztów związanych z nabywaniem praw sponsorskich, 
– wykorzystać fakt organizacji duŜej i medialnej imprezy sportowej,  
– osiągnąć korzyści (głównie wizerunkowe) porównywalne do tych, jakie mogą 

osiągnąć oficjalni sponsorzy imprezy,  
– zmniejszyć efektywność działań promocyjnych oficjalnych sponsorów, 

będących konkurentami ambush marketera.  

Rodzaje ambush marketingu i mo Ŝliwo ści jego zastosowania 
Ambush marketing moŜna podzielić na bezpośredni i pośredni (rys. 1).  

Za bezpośrednie, często niezgodne z przepisami prawa, uwaŜa się działania, w których 
przedsiębiorstwo nazywa się oficjalnym sponsorem wydarzenia, wykorzystuje symbole 
(np. pięć kół olimpijskich) lub nazwę imprezy (np. Iron Man), słuŜące realizacji jego 
celów marketingowych. Z uwagi na łatwe do udowodnienia naruszenie praw sponsorów 
i organizacji sponsorowanych, ambush marketing bezpośredni jest bardzo rzadko 
spotykany. Znacznie częściej stosowany, bardziej subtelny i trudny do udowodnienia 
jest ambush marketing pośredni, w ramach którego moŜna wyróŜnić działania 
promocyjne „blisko wydarzenia” lub „kontekstowe”8. 

 
Rys. 1. Rodzaje ambush marketingu  
Źródło: H. Pechtl: Trittbrettfahren bei Sportevents: Ambush Marketing. http://www.rsf.uni-

greifswald.de/fileadmin/mediapool/Fakult_t/Lenz/Diskussionspapiere/01-2007.pd.  

Ambush marketing  „blisko wydarzenia” oznacza, Ŝe przedsiębiorca organizuje 
akcje promocyjne w bezpośrednim sąsiedztwie odbywającej się imprezy (czasami 
nawet na arenie sportowej) lub – za pośrednictwem mediów – w czasie transmisji 

                                                 
8 W. Lagae: Sports Sponsorship and marketing communications. Pearson Education, 2003, s. 215-217.  

Ambush marketing  
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telewizyjnej. Przykładem działań nakierowanych na kibiców oglądających zawody 
sportowe w miejscu ich rozgrywania są promocje organizowane na stadionie lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Mogą to być np. darmowe czapeczki lub koszulki z nazwą  
i logo ambush marketera, rozdawane kibicom zmierzającym na stadion, stoiska 
firmowe ustawione w głównych ciągach komunikacyjnych na stadion, albo plakaty 
rozwieszone w okolicach, gdzie odbywa się impreza.  

Często ambush marketer wykorzystuje czas antenowy, bezpośrednio przed,  
w przerwach lub po transmisji widowiska, w celach reklamowych, by wywołać wśród 
oglądających przekonanie, Ŝe jest oficjalnym sponsorem tego spektaklu.  
W rzeczywistości ambush marketer jest „sponsorem”, ale nie imprezy sportowej – 
wówczas stroną umowy sponsorskiej byłby organizator − lecz tzw. „sponsorem 
transmisji telewizyjnej”. W tym przypadku korzyści w postaci wpływów finansowych 
osiąga stacja telewizyjna, która sprzedała reklamodawcy czas antenowy. UŜycie 
sformułowania „sponsor transmisji telewizyjnej” powoduje, Ŝe w podświadomości 
widzów następuje transfer pozytywnej opinii o oglądanym widowisku na nazywający  
w ten sposób siebie podmiot, natomiast maleje (lub moŜe zmniejszyć się) siła skojarzeń 
z oficjalnym sponsorem imprezy. Z jeszcze większym naduŜyciem moŜna spotkać się, 
gdy ambush marketer nazywa się „mecenasem transmisji”. Jak wiadomo, mecenas 
działa z pobudek altruistycznych, niezwykle rzadko się ujawnia i na pewno nie robi 
tego w celach promocyjnych.  

Ambush marketing „kontekstowy” bazuje na wykorzystywaniu w przekazach 
promocyjnych treści nawiązujących do sportu. W trakcie duŜych, rozgrywanych  
o wysoką stawkę imprez sportowych, kiedy sport staje się wiodącym tematem dyskusji 
milionów kibiców lub głównym tematem wiadomości przekazywanych w mass 
mediach, reklamy z motywem sportowym w tle lepiej zapadają w pamięć i wywołują 
pozytywne konotacje. Działania tego typu traktuje się jako ambush marketing, gdyŜ 
przedsiębiorcy niejako Ŝerują na emocjach, jakie wywołuje odbywająca się impreza 
sportowa, w Ŝaden sposób nie przyczyniając się do jej organizacji, jak ma to miejsce 
przypadku sponsorów. PoniŜej przedstawiono kilka przykładów ambush marketingu 
„kontekstowego”. 

Przedsiębiorstwa, nie będące oficjalnymi sponsorami wykorzystują w swoich 
działaniach promocyjnych wizerunek sportowców9. Takie rozwiązanie moŜe być 
zastosowane na kilka sposobów. Przykładowo, w reklamie wykorzystany jest wizerunek 
sportowca będącego uczestnikiem danej imprezy. Wówczas oglądanie jego wyczynów 
sportowych moŜe w duŜym stopniu być kojarzone z promowaną marką. W trakcie 
Mistrzostw Świata w piłce noŜnej w 2008 roku Pepsi Co w swojej reklamie 
wykorzystała wizerunek aŜ ośmiu czołowych piłkarzy świata. W reklamie moŜna 
równieŜ zaangaŜować sportowca nieuczestniczącego w imprezie, lecz uprawiającego 
dyscyplinę sportu tam reprezentowaną. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku 
ambush marketer nabywa prawa do wizerunku sportowca, co wiąŜe się z dodatkowym 
kosztem, jednak relatywnie niŜszym niŜ koszt nabycia praw sponsorskich. Innym, 
znacznie tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w reklamie statystów, przebranych 
za sportowców. Ich strój i zachowanie (np. gra w piłkę) przywołują w umysłach 
widzów skojarzenia z odbywającą się imprezą. W takiej konwencji nakręcona jest jedna 

                                                 
9 Ta forma promocji nosi nazwę poparcie osobiste (ang. endorsement). Za: Z. Waśkowski: Poparcie osobiste jako forma 

komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. „Marketing i Rynek” 2004, nr 8. 
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z reklam Snicersów, w której ochroniarz, posilony batonikiem, usuwa z boiska 
piłkarskiego roznegliŜowanego intruza. Niektórzy reklamodawcy nie posiadający praw 
do wizerunku sportowców tworzą animowane postacie, które w swoich zachowaniach 
nawiązują do sportu. Przykładem moŜe być spot reklamowy kleju marki Kropelka,  
w którym rysunkowe postacie Indian kibicują druŜynie Młodych Szakali, zapewne 
reprezentującej to samo plemię.  

Innym przykładem działań „kontekstowych” jest nawiązywanie do imprezy 
sportowej, stanowiącej motyw przewodni komunikatów promocyjnych. JeŜeli zawody 
odbywają się np. w ParyŜu, to sam fakt pokazania wieŜy Eiffla w spocie reklamowym 
moŜe wywoływać skojarzenia z odbywającą się w tym mieście imprezą. Z podobnym 
zamiarem ambush marketer formułuje komunikaty typu „mistrzowska oferta”, 
„olimpijska promocja”, lub wykorzystuje elementy ceremoniału sportowego. 
Przykładowo, w jednej z reklam emitowanej w czasie odbywających się Igrzysk 
Olimpijskich męŜczyzna zapała papierosa wykorzystując w tym celu pochodnię – 
nawiązanie do ceremonii zapalania znicza olimpijskiego. Motyw sportowy moŜe być 
równieŜ wykorzystany w promocji sprzedaŜy, w której zakup określonego produktu 
nagradzany jest prezentem, np. piłką noŜną lub biletami na mecz. Ten sam instrument 
promocji moŜe przewidywać limitowaną serię opakowań, na których widnieją nazwy, 
symbole lub znaki powszechnie kojarzone z imprezą sportową, np. fragment boiska 
piłkarskiego lub piłka tenisowa.  

Wydarzenia sportowe wykorzystywane przez ambush 
marketerów 

Nie kaŜdy rodzaj sponsoringu w sporcie jest tak samo zagroŜony zjawiskiem 
ambush marketingu. Z największym ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa 
sponsorujące imprezy sportowe, natomiast znacznie mniej sponsorzy klubów lub 
pojedynczych zawodników. Nie kaŜda impreza nadaje się takŜe do wykorzystania  
w omawianej formie komunikacji. Aby ambush marketing mógł przynieść spodziewane 
efekty musi odbywać się trwający co najmniej kilka lub kilkanaście dni turniej 
sportowy10. Istotne znaczenie ma teŜ ranga imprezy − najlepszym wydarzeniem, przy 
którym ambush marketing rozwija się najczęściej są Igrzyska Olimpijskie (rys 2). 
Pojedyncze wydarzenia typu mecz piłkarski, walka bokserska, bieg maratoński nie dają 
takich moŜliwości dlatego ambush marketerzy pojawiają się tu sporadycznie. Imprezy 
najbardziej nadające się na zastosowanie przez przedsiębiorstwo ambush marketingu 
posiadają następujące cechy: 

– impreza turniejowa, gdyŜ realizacja celów wizerunkowych wymaga dłuŜszego 
czasu, 

– impreza o międzynarodowym zasięgu, gdyŜ wysoki poziom rywalizacji 
zapewnia obecność mediów i tym samym dotarcie z komunikatem  
do milionów odbiorców, 

– impreza medialna, transmitowana w TV, 

                                                 
10 H. Schlossberg: Sports marketing. Blackwell Publisher Ltd., Malden 1997, s. 29-33. 
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– impreza chętnie oglądana przez widzów i telewidzów – oglądalność wzrasta, 
gdy w turnieju biorą udział (i odnoszą sukcesy) reprezentanci kraju, w którym 
jest on transmitowany11, 

– impreza skoncentrowana przestrzennie (stadion, hala sportowa) − ułatwia to 
ambush marketerowi podejmowanie niektórych działań, np. rozdawanie 
bezpłatnych próbek swoich produktów, 

– impreza organizowana cyklicznie − pozwala ambush marketerowi 
podejmować swoje działania wielokrotnie wzmacniając tym samym swój 
wizerunek przedsiębiorstwa „wspierającego” sport. 

 

 
Objaśnienia: 
--- − bardzo mało atrakcyjna impreza do zastosowania ambuh marketingu  
AM – średnio atrakcyjna impreza do zastosowania ambuh marketingu 
AM  – atrakcyjna lub bardzo atrakcyjna impreza do zastosowania ambuh marketingu 

Rys. 2. Podatność imprez sportowych na zjawisko ambush marketingu  
Źródło: opracowanie własne  

W Polsce nie ma zbyt wiele imprez, które nadają się do wykorzystania przez 
ambush marketerów. Wśród zawodów cyklicznie organizowanych moŜna wskazać 
m.in. wyścig kolarski Tour de Pologne, skoki narciarskie w Zakopanem, które wraz  
ze spadkiem formy Adama Małysza stają się coraz mniej popularne, mecze siatkówki  
w ramach zawodów Grand Prix. Z duŜym prawdopodobieństwem moŜna stwierdzić, Ŝe 
ambush marketing będzie wykorzystany przez wiele przedsiębiorstw w 2012 roku przy 
okazji organizacji w Polsce (i Ukrainie) Mistrzostw Europy w piłce noŜnej – trzeciej co 
do wielkości imprezy sportowej na świecie.  

 
 
 

                                                 
11 Podczas Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Chorwacji, mecz reprezentacji Polski z gospodarzami (o wejście do 

finału) oglądało 7,7 miliona widzów, a mecz Polski z Danią (o brązowy medal) – 6,5 miliona widzów.   
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Zakończenie 
Ambush marketing jest atrakcyjnym środkiem komunikacji marketingowej,  

po który sięga wiele przedsiębiorstw, których nie stać na sponsorowanie imprez 
sportowych lub celowo omijających wysokie koszty oficjalnego sponsoringu.  
Z pewnością zjawisko to będzie rozwijało się wraz z rozwojem sportu i coraz większą 
jego medialnością. Z punktu widzenia podmiotów stosujących to narzędzie jest ono 
atrakcyjne z powodów wymienionych w artykule. Dla widzów (kibiców sportu) jest to 
raczej zjawisko o neutralnym znaczeniu. Natomiast negatywne skutki stosowania 
ambush marketingu, jakie mogą odczuwać organizatorzy zawodów oraz sponsorzy, 
powinny być minimalizowane przez zawieranie stosownych klauzul w umowach 
sponsorskich, a takŜe działania wspierające oficjalny sponsoring – zarówno przez 
samych organizatorów (np. zastrzeganie uŜywania niektórych wyraŜeń, nazw lub 
symboli), jak i sponsorów.  

THE USE OF AMBUSH MARKETING IN ENTERPRISE 

PROMOTION 

Summary   

The paper presents an alternative form of marketing communication towards sponsoring, 
which is ambush marketing. The use of attributes and associations of a sport event in promotional 
messages without the necessity of buying sponsor privileges is implemented by both global 
concerns and small enterprises. The possibilities of ambush marketing are positively perceived  
by entities using it, however they become a real thread for sponsors and organizers of sport 
events.  
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ BIZNESOWA JAKO 
NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI  

Streszczenie 
Nowoczesna sprawozdawczość biznesowa stanowi dziś niemałe wyzwanie dla zarządów 

spółek, zwłaszcza wobec wymagań, które stawia rynek kapitałowy. Wzrasta bowiem akceptacja 
prawa akcjonariuszy do wyczerpującego przepływu informacji, a inwestorzy – aby podjąć 
decyzję o zaangaŜowaniu kapitału – domagają się, w ramach tzw. relacji inwestorskich, 
kompleksowego i jasnego obrazu aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego 
rozwoju. Wpisując się w ten nurt, celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na 
zmiany, jakie zachodzą obecnie w sprawozdawczości, będącej jednym z narzędzi komunikowania 
się przedsiębiorstwa z szeroko rozumianym otoczeniem rynkowym. 

Wprowadzenie 
W dynamicznym i turbulentnym otoczeniu rynkowym, w jakim (m.in. za sprawą 

istniejącego kryzysu finansowego) przyszło funkcjonować współczesnym podmiotom 
gospodarczym, przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują ze sobą nie tylko  
o nabywców określonych produktów czy usług, ale równieŜ o źródła kapitału. 
Rywalizują o względy właścicieli środków, które mogłyby zostać przeznaczone na 
rozwój jednostki. Dlatego teŜ zarządy dzisiejszych spółek w większym stopniu niŜ kilka 
lat temu koncentrują swoją uwagę na właściwych relacjach z inwestorami w myśl 
zasady, Ŝe im firma bardziej przejrzysta, przyjazna rynkowi, komunikująca się z nim  
w oparciu o jasne reguły, tym łatwiej staje się przedmiotem inwestycji kapitałowych. 
Otoczenie inwestorskie (niezaleŜnie czy to inwestorzy giełdowi, czy teŜ róŜnego 
rodzaju instytucje finansowe, w tym banki) znacznie chętniej bowiem angaŜuje 
posiadane środki w rozwój tych podmiotów, które zajmują na rynku ugruntowaną 
pozycję, będącą efektem konkretnych działań podjętych przez zarząd oraz skutecznej 
komunikacji korporacyjnej.  

Wiarygodna i rzetelna informacja przekazywana przez dany podmiot stanowi dla 
inwestorów ogromną wartość z punktu widzenia podejmowanych przez nich decyzji 
oraz istotnie wpływa na wycenę jednostki. Dlatego domagają się oni od zarządu 
kompleksowego i jasnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego 
rozwoju, znacznie wyŜej oceniając spółki transparentne, które prowadzą otwartą 
politykę informacyjną2. 

                                                 
1 Sylwia Wrona – dr, Katedra Podstaw Marketingu, Instytut Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Jak pisze D. Niedziółka „od dostępności dokładnych i kluczowych informacji o przedsiębiorstwach i ich perspektywach 

zaleŜy efektywna alokacja kapitałów inwestorów”. Za: D.A. Niedziółka: Relacje inwestorskie. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s.14. 
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Większa samodyscyplina oraz dodatkowe, ponadobowiązkowe zabezpieczenia 
przejrzystości w przedsiębiorstwie (m.in. ujawnianie informacji dotyczące otoczenia 
rynkowego, wdraŜanej strategii czy posiadanych generatorów wartości firmy), sprzyjają 
poczuciu bezpieczeństwa wśród inwestorów, zwiększają wiarygodność jednostki 
gospodarczej oraz ułatwiają zrozumienie jej specyfiki, a tym samym sprawiają, Ŝe 
źródła kapitału stają się dla niej tańsze i bardziej dostępne3. 

Celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą 
obecnie w sprawozdawczości, będącej jednym z narzędzi komunikowania się 
przedsiębiorstwa z rynkiem kapitałowym w ramach tzw. relacji inwestorskich, których 
fundamentem jest ujawnianie informacji umoŜliwiających poznanie i zrozumienie 
pełnej wartości potencjału danej spółki.  

Relacje inwestorskie – znacz ący obszar komunikacji 
korporacyjnej 

Rosnące wymagania inwestorów powodują, Ŝe nowoczesny model zarządzania 
przedsiębiorstwem nastawiony jest na kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Zwykło 
określać się nawet, iŜ podstawowym celem działalności współczesnego podmiotu 
gospodarczego jest generowanie wartości dla jego właścicieli. Wartość ta moŜe być 
zwiększana na wiele sposobów. NiezaleŜnie jednak od charakteru podjętych działań, 
przedsięwzięcia te powinny być wspierane przez skuteczną komunikację korporacyjną. 
Bez niej efektywne kreowanie wartości nie jest w ogóle moŜliwe. 

Jedną z waŜniejszych funkcji komunikacji korporacyjnej jest zatem budowanie 
właściwych relacji ze społecznością inwestorską – przekazywanie na rynek 
wiarygodnych i rzetelnych informacji o spółce w ramach tzw. relacji inwestorskich, 
będących odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie informacyjne rynków finansowych. 
Nie są to jednak wyłącznie dobre praktyki, ale równieŜ regulacje prawne wymagające 
częstych interakcji oraz pełnego i uczciwego ujawniania istotnych informacji.  

Według NIRI (Amerykańskiego Instytutu Relacji Inwestorskich), największej  
i najpręŜniej działającej organizacji zajmującej się omawianą problematyką, „relacje 
inwestorskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, 
marketing oraz prawo papierów wartościowych, który umoŜliwia efektywną, 
dwukierunkową komunikację między spółką a społecznością inwestorską oraz innymi 
interesariuszami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów 
wartościowych przez rynek” 4. 

Głównym celem relacji inwestorskich jest zatem przekazanie analitykom  
i inwestorom moŜliwie najlepszych danych, aby mogli prawidłowo oszacować wartość 
przedsiębiorstwa, w efekcie czego decyzje inwestycyjne obarczone są mniejszym 
ryzykiem, a spółka uzyskuje dostęp do tańszego kapitału5. Dobrze realizowane relacje 
inwestorskie to takŜe wzrost zaufania do spółki oraz wzrost jej reputacji wśród 
obecnych i przyszłych akcjonariuszy, a co za tym idzie poprawa zdolności 
konkurowania firmy. 

Jak zatem widać, relacje inwestorskie nabierają dzisiaj ogromnego znaczenia.  
M. Remisiewicz akcentuje „…urastają do rangi sztuki, gdyŜ nawet najdoskonalszy 
                                                 

3 W przypadku banków jako źródła kapitału warto zauwaŜyć, iŜ oprocentowanie kredytu coraz częściej uzaleŜnione jest 
(obok wskaźników finansowych) od takich czynników, jak wizerunek przedsiębiorstwa czy wartość jego marki.  

4 National Inwestor Relations Institute. http://www.niri.org/about/mission.cfm (9.06.09). 
5 D.A. Niedziółka: op.cit., s. 2. 
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system podporządkowania tworzeniu wartości wszelkich operacyjnych i strategicznych 
działań spółki nie przełoŜy się na poprawę jej percepcji w oczach inwestorów, jeśli 
proefektywnościowe poczynania nie zostaną odpowiednio zakomunikowane otoczeniu 
inwestorskiemu. Kapitał pozostaje dobrem rzadkim; w walce o niego wygra ta spółka, 
która najbardziej wiarygodnie „sprzeda” swój pomysł na kreację przyszłej wartości” 6. 

Przekazywane w ramach relacji inwestorskich informacje to jednak nie tylko dane 
liczbowe prezentowane w raportach. Inwestorzy oczekują od spółki ciągłego przekazu 
informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Coraz 
częściej teŜ zwracają uwagę na jakość tych danych. Istnieją dwie zasadnicze grupy 
informacji, które inwestorzy traktują jako kluczowe podczas podejmowania decyzji.  
Do pierwszej naleŜą dane finansowe, natomiast drugą grupę stanowią informacje  
o charakterze niefinansowym oraz przyszłym (analizy otoczenia rynkowego, dane 
dotyczące pozycji firmy, jej strategii i planów, przewidywanych zmian i trendów, czy 
teŜ generatorów wartości takich, jak siła marki oraz know-how). Przed spółkami  
stoi zatem duŜe wyzwanie związane ze sprostaniem potrzebom społeczności 
inwestorskiej, dotyczy to takŜe rynku polskiego. 

W marcu 2009 roku agencja badawcza Pentor Research International na zlecenie 
NBS Public Relations przeprowadziła badanie WarsawScan, którego celem była ocena 
jakości relacji inwestorskich prowadzonych przez spółki notowane na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych7. W badaniu wzięło udział 57 analityków 
reprezentujących krajowe domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz 
instytucje zarządzające aktywami. Badanie stało się cennym źródłem wiedzy  
o oczekiwaniach inwestorów w zakresie komunikacji oraz informacji niezbędnych  
w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek8. 

Wśród czynników mających największy wpływ na decyzje inwestycyjne badani 
wskazywali przede wszystkim zyski osiągane przez spółkę z podstawowej działalności 
operacyjnej oraz kompetencje zarządu. Ocena tych czynników wyniosła 8,6 pkt. w skali 
od 1 do 10. Kolejne wymieniane czynniki to jasność strategii rozwoju (8,3 pkt.), 
prognozy wzrostu zysków i rzetelny system raportowania zgodny z zasadami 
rachunkowości (po 8,0 pkt.) oraz oczekiwania co do wzrostu branŜy (7,9 pkt.).  
Na pytanie jakie cechy spółek odgrywają najwaŜniejszą rolę przy ocenie atrakcyjności 
inwestycyjnej w czasach kryzysu, przedstawiciele instytucji finansowych wskazywali 
na wysoką płynność finansową spółek (61% respondentów), silną strukturę bilansu oraz 
doświadczony zarząd (po 58%). 

Jako najwaŜniejsze źródło informacji inwestorzy wymieniali raporty bieŜące  
i okresowe (4,6 na 5 pkt.). Po raz pierwszy w badaniach WarsawScan 2009 okazały się 
one waŜniejsze od indywidualnych spotkań z przedstawicielami spółki (4,4 pkt.) oraz 
własnych, wewnętrznych analiz i badań (4,3 pkt.), do tej pory wymienianych jako 
najwaŜniejsze (WarsawScan 2007). Warto jednak zaznaczy, iŜ nie chodzi tu  
o tradycyjne raporty z działalności jednostki, ale o tzw. sprawozdawczość biznesową.  

                                                 
6 M. Remisiewicz: Nowe technologie w relacjach inwestorskich. W: Metody wyceny spółki, perspektywa klienta  

i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 596. 
7 NBS Public Relations to powstała w 1989 roku agencja specjalizująca się w finansowym oraz korporacyjnym Public 

Relations (budowa i zarządzanie wizerunkiem firmy, skuteczna komunikacja z otoczeniem, relacje inwestorskie). Badanie 
WarsawScan realizuje od 2003 roku. http://www.nbs.pl (9.06.09). 

8 Raport WarsawScan 2009 − Opinie inwestorów na temat relacji inwestorskich spółek giełdowych. Komunikat prasowy. 
http://www.nbs.pl/pliki/warsawscan_2009_komunikat.pdf (9.06.09). 
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Sprawozdawczo ść biznesowa – raportowanie rzeczywistej 
warto ści przedsi ębiorstwa 

Tradycyjnie (niemal do połowy XX wieku) o wartości przedsiębiorstwa 
decydowała przewaŜnie wartość jego majątku (składników materialnych), zaś wycena 
podmiotu gospodarczego opierała się w głównej mierze na informacjach pochodzących 
z bilansu. Obecnie uŜyteczność tradycyjnych sprawozdań finansowych jako źródła 
informacji o aktualnej sytuacji jednostki gospodarczej systematycznie spada. Zawarte  
w rejestrach księgowych dane nie zawsze bowiem odzwierciedlają faktyczną (rynkową) 
wartość danego podmiotu. Wynika to przede wszystkim z określonych reguł ewidencji. 
Coraz częściej pojawia się stwierdzenie, iŜ dotychczasowa sprawozdawczość (oparta na 
informacjach historycznych, koncentrująca się na miernikach finansowych i sytuacji 
majątkowej) nie potrafi sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki.  

Liczne badania potwierdzają, iŜ uŜytkownicy sprawozdań oczekują ujawnień 
znacznie szerszych niŜ prezentowane przez tradycyjną rachunkowość. Stale wysuwane 
są postulaty, aby zwiększyć zakres informacji podawanych przez spółki do publicznej 
wiadomości, co ma doprowadzić do zwiększenia przejrzystości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz ukazać zainteresowanym stronom prawdziwy obraz sytuacji 
jednostki, w tym jej rynkowej pozycji9. 

Dlatego teŜ, jak twierdzi M. Marcinkowska, w kontekście potrzeb informacyjnych 
interesariuszy spółki oraz czynników wpływających na kształtowanie jej wartości, 
naleŜy zrewidować dotychczasowe poglądy na sprawozdawczość10. Sposób 
raportowania wyników jednostek gospodarczych powinien przejść zasadniczą 
transformację, w kierunku tzw. sprawozdawczości biznesowej.  

Obecnie podejmuje się juŜ pierwsze próby odejścia od tradycyjnych sprawozdań 
finansowych (tj. zestawu historycznych informacji o charakterze ilościowym, 
wyraŜonych w kategoriach monetarnych) na rzecz sporządzania kompleksowych 
raportów biznesowych, zawierających informacje umoŜliwiające bliŜsze poznanie 
warunków działania spółki, kluczowych czynników generujących jej wartość, strategii, 
planów i zamierzeń oraz głównych czynników ryzyka. Dzieje się tak w wyniku 
róŜnorodnych zmian, jakie zaszły w samych spółkach oraz warunkach ich rynkowego 
funkcjonowania, m.in. za sprawą11: 

– skandali finansowych i głośnych procesów sadowych, które doprowadziły do 
upadku lub znacznego osłabienia pozycji wielu przedsiębiorstw, 

– wzrostu wymagań stawianych przez pracodawców, twórców standardów, 
organy regulujące funkcjonowanie rynków oraz instytucje nadzorcze,  

– coraz powszechniejszych Ŝądań dostępu do informacji zgłaszanych przez 
rozmaitych interesariuszy spółek, w tym rosnącego wpływu inwestorów 
instytucjonalnych o wysokich potrzebach informacyjnych, 

                                                 
9 Warto wspomnieć, iŜ postulaty dotyczące dodatkowych ujawnień zmierzają w kierunku ujednolicenia raportów 

zewnętrznych i wewnętrznych. Inwestorzy i analitycy chcą znać wewnętrzne uwarunkowania decyzji podejmowanych przez 
kierownictwo spółki. Za: M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów. W: Metody wyceny spółki, 
perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 626. 

10 M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów…., s. 617. 
11 A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy.  

Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 452-459. 
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– upowszechnienia się technologii ułatwiających pozyskiwanie informacji 
(uŜycie nowych technologii gwarantujących szybkość, ekonomiczność  
i większą dostępność do danych o sytuacji spółki), 

– rosnącego wpływu zasobów niematerialnych (dotąd nieujawnianych 
w sprawozdaniach) na sytuację finansową i perspektywy przedsiębiorstw. 

Współcześnie optymalny raport powinien zawierać pełen zestaw informacji 
niezbędnych do zdiagnozowania kondycji spółki. Samo sprawozdanie finansowe nie 
jest juŜ wystarczające. Dlatego teŜ roczne raporty z działalności przedsiębiorstw 
podlegają nieustannej ewolucji. PrzeobraŜenia dotyczą głównie czterech obszarów12: 

a) dane finansowe uzupełniane są informacjami niefinansowymi, 
b) informacjom liczbowym towarzyszą informacje opisowe (kwalitatywne), 
c) spółki ujawniają nie tylko informacje wymagane prawem, lecz takŜe dokonują 

tzw. ujawnień dobrowolnych, 
d) raport oprócz wyników historycznych dostarcza takŜe wiedzy pozwalającej na 

ocenę kształtowania się sytuacji spółki w przyszłości.  
Podsumowanie głównych zmian zachodzących w systemie sprawozdawczości 

biznesowej zawiera tabela 1. „Wyszczególniono w niej kluczowe trendy, jakie cechuje 
transformacja systemu raportowania, polegająca na przechodzeniu od statycznej 
sprawozdawczości finansowej, adresowanej głównie do inwestorów, w kierunku stale 
rozwijającego się dialogu z interesariuszami na temat tworzenia wartości podmiotu 
gospodarczego”13. 

Tabela 1. Tendencje zmian w sprawozdawczości podmiotów gospodarczych 
Sprawozdawczość finansowa Sprawozdawczość biznesowa 

informacje publikowane cyklicznie, ze znacznym opóź-
nieniem; dystrybucja informacji 

informacje dostarczane uŜytkownikom w sposób ciągły, 
na bieŜąco; dialog 

sprawozdania publikowane w formie papierowej, trudne 
do analizy bez odpowiedniego instrumentarium anali-
tycznego 

jasne informacje, często w formie elektronicznej (stano-
wiska komputerowe), przystosowane do analizy równieŜ 
za pomocą prostego instrumentarium analitycznego  

podstawowe formy prezentacji: liczby i słowa 
liczby, słowa oraz inne formy prezentacji graficznej (wi-
zualizacje, struktury interaktywne) 

głównie statyczny system stale zmieniający się model 
zestandaryzowana informacja  informacja indywidualizowana 
ograniczona dostępność (wybrane podmioty); koncen-
tracja na właścicielach 

duŜa dostępność (wszyscy zainteresowani); koncentracja 
na interesariuszach 

zorientowana narodowo (brak porównywalności danych 
ze względu na standardy rachunkowości stosowane 
w róŜnych krajach) 

zorientowana globalnie (jednak na razie brak jednolitych 
wzorców sprawozdań – informacje publikowane w zróŜ-
nicowany sposób) 

podstawa: regulacje prawne (ujawnianie informacji wy-
maganych prawem – niezbędne minimum) 

podstawa: wymogi rynkowe (raporty dopasowane do po-
trzeb uŜytkowników, sporządzane w zaleŜności od za-
potrzebowania) 

sprawozdania finansowe szerszy zakres wyników działalności 
koncentracja na sytuacji majątkowej (głównie rzeczowy 
majątek trwały) i wynikach finansowych; niedostateczne 
uwzględnienie informacji niefinansowych  

koncentracja na generatorach wartości (uwzględnienie 
znaczenia elementów niematerialnych i ich pomiar) 

ograniczenie do prezentacji wartości poszczególnych 
składników majątku (często w wartości kosztu histo-
rycznego) 

prezentacja rzeczywistej, rynkowej wartości poszczegól-
nych składników aktywów oraz przedsiębiorstwa jako 
całości 

informacje na temat przepływów pienięŜnych wygene-
rowanych w przeszłości (oparcie na informacjach 
historycznych) 

informacje na temat przyszłych przepływów pienięŜnych 
i planów ich reinwestowania, informacje na temat gene-
ratorów wartości (większy nacisk na perspektywy) 

                                                 
12 M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, OE, Kraków 2004, s. 9. 
13 M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów..., s. 619. 
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ograniczona informacja na temat działalności biznesowej 
przedsiębiorstwa (jedynie dane historyczne), słaba ko-
munikacja strategii 

szczegółowe informacje na temat planów dotyczących 
działalności biznesowej i przyszłej strategii 

brak korelacji pomiędzy udostępnianymi informacjami a 
procesem kreowania wartości dla akcjonariuszy 

informacje nakierowane na tworzenie wartości dla ak-
cjonariuszy; jasne powiązanie działań zarządu ze zwięk-
szaniem wartości dla akcjonariuszy 

informacje pochodzące od spółki (skupianie uwagi na 
informacjach wewnętrznych) 

informacje dostępne z róŜnych Ŝródeł (zintegrowane da-
ne wewnętrzne i zewnętrzne) 

weryfikacja kont i sprawozdań atestacja całego systemu 
Źródło: The 21st Century Annual Report. ICAEW, 1998. Za M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla 

inwestorów. W: Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. 
Poltext, Warszawa 2006, s.619; A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości.  
W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 462 
oraz R.E.S. Boulton, B.D. Libert, S.M. Samek: Odczytując kod wartości. WIG-Press Warszawa 2001, s.163. 

Jak widać „sprawozdania finansowe tracą na znaczeniu, poniewaŜ nie są 
zorientowane na przyszłość i nie podają informacji opartych na wartości. (…) Aby 
wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom uŜytkowników, sprawozdawczość 
gospodarcza musi: dostarczać więcej informacji o planach, moŜliwościach, ryzyku 
i niepewności, skupiać się bardziej na czynnikach tworzących długoterminową 
wartość, w tym na miernikach niefinansowych określających powadzenie kluczowych 
procesów gospodarczych oraz lepiej korelować informacje zewnętrzne  
z informacjami podawanymi wewnętrznie kierownictwu dla celów zarządczych14”. 

Podstawowy zakres informacji, jaki powinien znaleźć się w nowym raporcie, 
naleŜałoby ująć przynajmniej w dwóch dodatkowych płaszczyznach15: 

a) informacji o czynnikach tworzących wartość spółki, zwłaszcza 
niematerialnych źródłach tzw. wewnętrznie generowanej wartości firmy  
(tj. źródłach kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa), 

b) informacji o głównych obszarach ryzyka i podstawowych zagroŜeniach, 
występujących zarówno wewnątrz spółki, jak i w jej otoczeniu.  

Przewodnią myślą współczesnego raportu z działalności jednostki gospodarczej 
jest jednak prezentacja całościowego procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 
dlatego jego treść powinna umoŜliwi ć dokonanie właściwej analizy w tym zakresie. 
Poza wskazaniem kluczowych generatorów wartości oraz informacji na temat ryzyka, 
naleŜy szczegółowo opisać obszary działalności podmiotu, dokonać charakterystyki 
rynku, na którym on funkcjonuje, a takŜe omówić strategię jednostki (plany, 
zamierzenia) oraz główne narzędzia jej realizacji. Przykładową ogólną strukturę 
rocznego raportu spółki, spełniającą te kryteria, zaproponowaną przez  
M. Marcinkowską przedstawiono w tabeli 216. 

Dostarczanie szerszego zakresu informacji na temat pozycji przedsiębiorstwa oraz 
jego otoczenia wydaje się być w dzisiejszych czasach koniecznością. Nie mogą to być 
jednak ujawnienia czysto przypadkowe. NaleŜy pamiętać, iŜ raportowanie powinno 
stale dostosowywać się do zmiennych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw,  
a informacje dostarczane interesariuszom stanowić dobrą podstawę oceny działalności 

                                                 
14 Stanowisko powstałego w 1992 roku Komitetu Specjalnego Usług Ubezpieczeniowych przy Amerykańskim Instytucie 

Biegłych Rewidentów Księgowych (AICPA, American lnstitute of Certified Public Accountants): „Preliminary Report of the 
Special Committee on Financial Reporting”, American Institute of Certified Public Accountants, New York, lipiec 1992;  
A. Black, P. Wright, J.E. Bachman: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000,  
s. 276. 

15 M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów.…, s. 626. 
16 M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników …, s. 77. 
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spółki. Z tego powodu zarząd powinien kształtować model sprawozdawczości w taki 
sposób, aby stała się ona zrozumiała i uŜyteczna podczas podejmowania decyzji 
gospodarczych. 

Tabela 2. Przykładowa struktura raportu rocznego przedsiębiorstwa 
Części raportu Główne elementy 

Listy do 
interesariuszy 

List przewodniczącego rady nadzorczej oraz list prezesa zarządu. 

Sprawozdanie  
z działalności  

Charakterystyka rynku – warunki makroekonomiczne i specyfika branŜy; interesariu-
sze (struktura akcjonariatu); misja, cele i strategia przedsiębiorstwa, czynniki tworzą-
ce wartość; zasady zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja przedsiębiorstwa; da-
ne operacyjne (dane o produktach, usługach, sprzedaŜy, obecnych i docelowych 
klientach, dystrybucji, cenach, promocji, aliansach); analiza sporządzona przez kie-
rownictwo. 

Raport na temat 
ryzyka 

Główne czynniki ryzyka; polityka i narzędzia zarządzania ryzykiem; kontrola 
wewnętrzna; pomiar ryzyka. 

Raport finansowy 
Polityka rachunkowości; sprawozdanie finansowe; noty do sprawozdania 
finansowego. 

Raport o zasobach 
niematerialnych 

Relacje z klientami i dostawcami; kwalifikacje i umiejętności pracowników; wykreo-
wane marki; innowacje i działalność badawczo-rozwojowa; renoma 
przedsiębiorstwa.  

Informacje 
prospektywne 

Analiza szans i zagroŜeń; tendencje rozwojowe rynku i przedsiębiorstwa; plany i za-
mierzenia; zadania i cele. 

Weryfikacja raportu Opinia i raport niezaleŜnego audytora. 
 

Źródło: M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. OE, Kraków 2004, s. 77. 

Jednym z rozwiązań mających na celu poprawę jakości raportowania, zgodnie  
z ideą sprawozdawczości ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa, jest 
model ValueReporting™, wprowadzony przez agencję konsultingową 
PricewaterhouseCoopers17 – tabela 3. Jest on próbą kompleksowego podejścia do 
mierzenia oraz zarządzania wynikami spółki, a takŜe komunikacji z jej interesariuszami 
– dostarczania informacji potrzebnych do oceny obecnej sytuacji i przyszłych 
perspektyw jednostki pod kątem budowania wartości dla akcjonariuszy.  

Tabela 3. Model ValueReporting™ - struktura modelu  
Obszar zewnętrzny Obszary wewnętrzne 

Charakterystyka rynku (opis 
perspektyw branŜy i pozycji 

spółki na rynku z punktu 
widzenia kierownictwa) 

Strategia wartości 
(strategia nakierowana 
na wzrost wartości dla 

akcjonariuszy) 

Działalność kreująca 
wartość (zespół czyn-
ników, które poten-
cjalnie wygenerują 
przyszłą wartość 

dla akcjonariuszy) 

Wyniki finansowe 
(prezentacja sposobu, 
w jaki spółka zarządza 

swoimi aktywami 
finansowymi) 

– otoczenie konkurencyjne 
– środowisko regulacyjne 

(przepisy prawa) 
– środowisko 

makroekonomiczne  

– cele i zadania 
– struktura 

organizacyjna 
– nadzór 

korporacyjny 

– innowacyjność 
– marki 
– klienci 
– sieć dostawców 
– zasoby ludzkie 
– reputacja firmy 

– wyniki ekonomi-
czne 

– pozycja finansowa 
– zarządzanie ryzy-

kiem 
– analiza segmen-

towa 
Źródło: A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości. W: Wycena i zarządzanie 

wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 474. 

                                                 
17 A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości.., s. 473. 
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ValueReporting™ odnosi się do czterech podstawowych płaszczyzn raportowania, 
w ramach których spółka powinna zapewnić wyczerpujące informacje. KaŜde ogniwo 
modelu jest następstwem poprzedniego, dzięki czemu pozwala on zakomunikować 
interesariuszom logikę działań, począwszy od postrzegania rynku oraz istniejących 
szans i zagroŜeń przez identyfikację i wdroŜenie strategii, po koncentrację na 
działalności generującej wartość dla akcjonariuszy. Efektem tych działań są 
prezentowane w ostatnim obszarze wyniki ekonomiczne oraz pozycja finansowa 
przedsiębiorstwa.  

ValueReporting™ jest modelem uniwersalnym, moŜliwym do zastosowania 
niemal w kaŜdej jednostce gospodarczej. W ramach branŜ czy nawet spółek w danej 
branŜy poszczególne jego elementy będą miały róŜne znaczenie dla oceny działalności 
przedsiębiorstwa. Przykładowo, naleŜy spodziewać się, iŜ dla spółek sektora 
finansowego jednym z najwaŜniejszych elementów modelu będzie zarządzanie 
ryzykiem, dla spółek branŜy zaawansowanych technologii oraz branŜy farmaceutycznej 
– innowacyjność, a dla podmiotów z branŜy tzw. profesjonalnych usług doradczych – 
ludzie.18 

Omawiana ewolucja rocznych raportów z działalności przedsiębiorstw rodzi 
niestety wiele problemów natury praktycznej. Najczęściej wymieniane to problemy19: 

– wiarygodności informacji, związane z dokonywanymi szacunkami 
i prognozami oraz przyjęciem nowych jednostek pomiaru, rodzące wyzwania 
dla niezaleŜnych agencji audytorskich i konsultingowych, 

– spełnienia oczekiwań informacyjnych interesariuszy, przy jednoczesnym 
zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, w celu uchronienia spółki przed utratą 
konkurencyjności, 

– wypracowania zasad chroniących menedŜerów przed ewentualnymi pozwami 
sądowymi, będącymi skutkiem wyŜszych niŜ dotychczas oczekiwań 
inwestorów i nadinterpretacji informacji prospektywnych. 

Dlatego teŜ istnieje potrzeba jak najszybszego wypracowania wzorca nowego 
raportu biznesowego, który będzie zrozumiały i przydatny dla jego odbiorców, zaś 
fundamentalny postulat, jaki naleŜałoby sformułować względem raportów juŜ dziś 
udostępnianych przez przedsiębiorstwa, to Ŝądanie, by pozostawały one w zgodzie 
ze standardami etycznymi. Doświadczenia takich spółek, jak Enron, Tyco czy 
WorldCom powinny stać się swoistą lekcją dla innych podmiotów. Praktyczne wnioski 
płynące z tej lekcji „nakazują nawiązanie uczciwego dialogu z inwestorami i innymi 
interesariuszami spółek, rzetelne informowanie wszystkich zainteresowanych stron 
o najwaŜniejszych kwestiach dotyczących przedsiębiorstwa oraz kształtowanie relacji 
inwestorskich zgodnie z prawem i moralnością. W pogoni za wartością 
dla akcjonariuszy nie moŜna bowiem zatracić poszanowania ogólnych wartości i zasad 
etycznych”20. Dotyczy to takŜe ujawnień w zakresie kapitału intelektualnego. 

Wraz ze wzrostem znaczenia zasobów niematerialnych dla aktualnej kondycji 
finansowej podmiotów gospodarczych oraz perspektyw ich rozwoju powstało wiele 
sugestii, aby włączyć ten istotny fragment tworzenia konkurencyjności i wartości 

                                                 
18 A. Gajewska-Jedwabny: Raportowanie wartości. „Parkiet” 2005, nr 24. Za: http://www.piri.pl/pol/press-

rm/05_11_24par.pdf (9.06.09). 
19 T. Cebrowska: Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej. „ Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 4 (60), 

SKwP, Warszawa 2001. 
20 M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów…, s. 644. 
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przedsiębiorstwa do systemu jego sprawozdawczości21. Większość powstałych w tym 
zakresie koncepcji koncentruje się na stworzeniu odrębnych raportów, które bez 
konieczności dostosowywania się do wymogów prawa bilansowego umoŜliwiałyby 
jednostce informowanie o prawdziwych korzeniach swojej wartości. Są to tzw. 
dobrowolne ujawnienia, spółki same decydują o tym, jakie informacje i w jaki sposób  
w nich zaprezentować. Podobnie jak w przypadku pozostałych elementów 
sprawozdawczości biznesowej, tak i tu nie istnieją bowiem Ŝadne szczegółowe 
standardy czy wytyczne odnośnie raportowania kapitału intelektualnego, co sprawia iŜ, 
nie wiadomo dokładnie jaki powinno mieć ono charakter oraz prowadzi do braku 
porównywalności prezentowanych przez spółki sprawozdań

22. 
MoŜna pokusić się o pewne usystematyzowanie istniejących w tym zakresie 

podejść. M. Marcinkowska wyróŜnia trzy zasadnicze sposoby prezentacji zasobów 
niematerialnych tj.23: 

a) zachowanie formuły bilansu księgowego i zestawienie wartości (monetarnej) 
zasobów niematerialnych (tj. rozszerzenie tradycyjnego bilansu o część 
niematerialną) – nie zawsze jednak są to ujęcia całościowe, zwykle dotyczą 
tylko wybranych elementów kapitału intelektualnego, gdyŜ pojawia się tu 
problem wiarygodnej wyceny poszczególnych zasobów,  

b) odejście od jednostronnej (finansowej) formuły opisu i zastąpienie jej 
zestawieniami o charakterze równieŜ liczbowym, jednak niekoniecznie 
wyłącznie w ujęciu wartości monetarnej (wartości zastępowane są innymi 
cechami opisującymi zasoby, np. ilość) – w dalszym ciągu zachowana jest tu 
obiektywna, liczbowa charakterystyka składników majątku, jednakŜe pewną 
trudność moŜe sprawiać uzgodnienie, jakie cechy w najlepszym stopniu 
charakteryzują poszczególne zasoby, 

c) zastąpienie (lub uzupełnienie) zestawień liczbowych opisem – opis zasobów 
niematerialnych, który moŜe, ale nie musi, uwzględniać dane wartościowe.  

Zazwyczaj jednak sprawozdania z kapitału intelektualnego są kompleksowymi 
formami, które uwzględniają zarówno liczby (określone wskaźniki), jak i narracje  
(tj. opis kluczowych zagadnień), a często takŜe wizualizacje (rysunki, schematy będące 
wizualną informacją o wykorzystywaniu zasobów niematerialnych).  

Istnieją spółki, które nie sporządzają oddzielnych sprawozdań z kapitału 
intelektualnego, publikując jednak w raporcie rocznym informacje na temat jego 
głównych elementów. Ujawnienia te stanowią cenne źródło wiadomości o potencjale 
intelektualnym przedsiębiorstwa, a ich gromadzenie nie wymaga prowadzenia jakiejś 
szczegółowej ewidencji. Przy czym, co naleŜy jeszcze raz podkreślić, podmioty same 
decydują, jakie informacje naleŜy ujawnić oraz samodzielnie wybierają właściwy dla 
swojej specyfiki sposób prezentacji. 

 
 
 

                                                 
21 Początki raportowania kapitału intelektualnego datują się od lat 60-tych XX wieku. Znaczący rozkwit zainteresowania 

tym zagadnieniem miał natomiast miejsce w latach 90-tych. Szerzej: T. Dudycz: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 
PWE, Warszawa 2005, s. 215-217. 

22 M. Marcinkowska: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. W: Wycena  
i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 84. 

23 Szerzej: M. Marcinkowska: Bilans zasobów niematerialnych. Controlling, Forum Media, Warszawa 2004. 
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Podsumowanie 
Brak standaryzacji w zakresie sprawozdawczości biznesowej sprawia, iŜ podstawą 

do określenia zakresu niezbędnych ujawnień jest przede wszystkim analiza oczekiwań 
róŜnych grup interesariuszy, zaś czynnikiem przesądzającym o zawartości raportu 
system wartości odzwierciedlony w misji, strategii i kulturze organizacyjnej danego 
podmiotu24.  

Nie ulega jednak wątpliwości, iŜ naleŜałoby jednoznacznie ustalić, co powinno 
znaleźć się w rocznym raporcie spółki, a takŜe określić kształt poŜądanej polityki 
informacyjnej przedsiębiorstwa, gdyŜ staje się ona jednym z kluczowych narzędzi 
kształtowania jego wizerunku. Zarządy powinny dołoŜyć w tej mierze wszelkiej 
staranności, w tym w zrozumiały i rzetelny sposób przedstawić przedmiot oraz kontekst 
działalności spółki tak, aby rynek jasno zrozumiał informację dotyczącą jej kondycji 
finansowej, podstaw funkcjonowania oraz czynników wpływających na wartość25. 

Działania takie pozwoliłyby zmniejszyć lukę pomiędzy tym, co jest uwaŜane za 
najwaŜniejsze dla osiągnięcia sukcesu przez współczesne podmioty gospodarcze – co 
stanowi o ich faktycznej przewadze – a tym, co jest obecnie mierzone i raportowane 
inwestorom. NaleŜy bowiem pamiętać, iŜ „w świecie ciągłego przepływu pieniądza 
jasne i otwarte komunikowanie celów, osiągnięć i potencjału nie jest kwestią 
dobrowolnego wyboru – jest absolutną koniecznością” 26. Prędzej czy później rynek sam 
wymusi stworzenie uniwersalnego systemu sprawozdawczości dostosowanego do 
potrzeb inwestorów.   

BUSINESS REPORTING AS A COMMUNICATION  
TOOL WITH INVESTORS 

Summary  
Modern business reporting is a challenge for companies’ executive boards, especially  

in front of requirements of capital markets. There is a growth of shareholders rights acceptance 
for comprehensive information flow and investors – in order to make a decision to involve their 
capital – require, within the framework of investor’s relations, obtaining a complex, 
comprehensive and clear picture of current company’s situation and growth perspectives. 
Recognizing this trend, the objective of the paper so paying attention on changes that currently 
take place in reporting standards, which are one of standard tools of communication with widely 
perceived market’s environment. 

 

                                                 
24 M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników …, s. 47. 
25 M. Pawłowski: Komunikacja korporacyjna to narzędzie zwiększania wartości przedsiębiorstwa. „Parkiet” 2008, nr 14. 

Za: http://www.piri.pl/pol/press-rm/Parkiet_April_2008.pdf (9.06.09). 
26 T. Collis: Finansowe public relations. W: Public relations w praktyce. Red. A. Gregory. Wyd. Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, Kraków 1997, s. 74. 
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ROLA INFORMACJI W INTERNETOWEJ 
KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie  
W artykule zaakcentowano rolę informacji jako elementu kluczowego w komunikacji 

marketingowej. Podkreślono równieŜ znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej jako 
szybkiego medium informacji.  

Wprowadzenie 
Informacja jest zasobem ekonomicznym niezbędnym do funkcjonowania i rozwoju 

kaŜdego społeczeństwa, państwa i gospodarki narodowej. Zasób ten, na równi z innymi 
zasobami ekonomicznymi, współdecyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki2. 
Rozwój technik informacyjnych stymuluje proces globalizacji gospodarki światowej, 
który z kolei generuje zwiększony popyt na zaawansowane techniki komunikacyjne. 
Działające na całym świecie oddziały międzynarodowych koncernów wymagają 
rozwiązań umoŜliwiających im wymianę informacji z klientami, dostawcami, 
współpracownikami i partnerami biznesowymi na całym świecie. Globalnie działająca 
firma musi mieć moŜliwość globalnej konkurencji. 

Rola informacji 
Informacja jest długookresowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a jej 

specyfiką jest to, Ŝe w krótkim okresie stanowi ona warunek determinujący moŜliwości 
wykorzystania innych czynników wytwórczych3. O znaczącej roli informacji jako 
zasobu świadczą jej podstawowe atrybuty jakościowe: 
1. Przydatność informacji, czyli dostosowanie do potrzeb jej uŜytkowania. 
2. Aktualność informacji, czyli dostosowanie do czasu jej uŜytkowania. 
3. Odpowiedzialność informacji, czyli gwarancja jej poprawności. 
4. Typ własności informacji, czyli określenie praw dostępu do niej. 
5. Typ ochrony informacji, czyli sposoby utrudniające dostęp oraz modyfikację 

informacji przez osoby niepowołane. 
Na wzrost znaczenia informacji, jako czynnika produkcji, wpływają następujące 

czynniki4: 

                                                 
1 Agnieszka Budziewicz-Guźlecka – dr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji, Wydział Zarządzania  

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Por. A. Toffler: Szok przyszłości. Wyd. PIW, Warszawa 1974, s. 270. 
3 Ibidem, s. 271. 
4 Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych. Red. H. Babis, W.M. Maziarz. Fundacja na rzecz 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 59. 
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− globalizacja dostępu do informacji, umiejętność wyszukania i wykorzystania 
informacji − pozwala na dostosowanie produktów i usług do potrzeb innych 
krajów, 

− gwałtowny rozwój ilości dostępnej informacji, 
− opracowanie nowych metod wyszukiwania informacji – wybranie informacji 

rzeczywiście istotnych, nie tracąc czasu na zapoznanie się z informacjami nie 
mającymi znaczenia dla przedsiębiorstwa – zapewnia zasadniczą przewagę 
konkurencyjną, 

− nowe sposoby przesyłania, wyszukiwania i przetwarzania informacji 
spowodowały moŜliwość rewolucyjnych przemian w organizacji pracy  
i zarządzaniu; usługi www ułatwiają wyszukiwanie informacji zgromadzonej 
w sieci komputerowej w dowolnym punkcie globu ziemskiego. 

Wszystko to powoduje, Ŝe odpowiednie wykorzystanie technologii i technik 
informacyjnych moŜe dziś wielokrotnie zmniejszyć koszty produkcji, czy usług lub 
zwiększyć ich rentowność, a takŜe pozwala na wytwarzanie w Ŝądanym terminie 
produktów zindywidualizowanych, przystosowanych do potrzeb poszczególnych 
klientów.  

Informacja wykreowała branŜę informatyczno-telekomunikacyjną (IT), jedną 
z najpotęŜniejszych gałęzi gospodarczych współczesnego świata. Wydatki na sferę 
globalnego sektora telekomunikacyjnego są istotnym elementem światowej ekonomii 
i jednym z najistotniejszych czynników globalnej równowagi gospodarczej. Wydatki na 
sferę informatyczno-telekomunikacyjną są czynnikiem potęgującym szerokie spektrum 
zjawisk społecznych i ekonomicznych, mającym korzystny wpływ na gospodarki 
narodowe oraz światowy system gospodarczy przez: 

– powstawanie nowych firm,  
– tworzenie nowych miejsc pracy, 
– zwiększenie efektywności gospodarki jako całości, 
– łagodzenie przebiegu cyklów koniunkturalnych. 
Rozwój branŜy informatyczno-telekomunikacyjnej przynosi w wielu dziedzinach 

następujące wymierne korzyści ekonomiczne: 
a) w ramach elektronicznego wolnego rynku więcej dostawców moŜe ze sobą 

współpracować, co prowadzi do obniŜki cen dla klienta, 
b) maleją koszty obsługi i zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędów 

przez wyeliminowanie podwójnego wprowadzania danych, 
c) zmniejsza się czas od dostawy do płatności,  
d) skraca się czas wprowadzenia nowych produktów na rynek, 
e) polepsza się wykorzystanie mocy produkcyjnych i siły roboczej, tworzą się 

moŜliwości realizacji duŜych programów na skalę narodową, takich jak opieka 
zdrowotna. 

M. Goliński uwaŜa, Ŝe informacja stała się jednym z najwaŜniejszych czynników 
produkcji – czynnikiem o charakterze strategicznym. Współczesne zastosowania IT idą 
w kierunku zabezpieczenia pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wypracowania pozycji 
nad konkurencją, czyli mają następujący charakter strategiczny5: 

                                                 
5 M. Goliński: Gospodarka i informacja. W: W drodze do społeczeństwa. informacyjnego, Red. J. Lubacz. Wyd. 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999, s. 141. 
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1. Polepszenie komunikacji z dostawcami i odbiorcami oraz kooperacji z innymi 
firmami. 

2. Wzmocnienie istotnych rynkowych cech przedsiębiorstwa. 
3. Korzystniejsze kształtowanie bariery wejścia na rynek – lepsze odgrodzenie się od 

konkurencji. 
4. Zdobywanie istniejących i tworzenie nowych, nieznanych dotychczas rynków. 
5. Stworzenie nowych kanałów dystrybucji. 
6. Informacje są danymi po takiej obróbce, na skutek której nabierają sensu, niosą 

określoną wiedzę i idee, umoŜliwiają wyciąganie wniosków. Dzięki niej stają się 
przydatne i mogą wpływać na jakość podejmowanych decyzji. 
Dobra jakościowo informacja, uzyskana we właściwym czasie, zmniejsza 

niepewność w podejmowaniu decyzji oraz jest czynnikiem determinującym postawy 
indywidualne i grupowe zarówno w samym przedsiębiorstwie, jak i jego otoczeniu.  
Od jakości komunikowania się w podsystemie społecznym przedsiębiorstwa zaleŜy, czy 
efekty zbiorowego wysiłku będą zwielokrotnione na zasadzie synergicznej, czy teŜ 
przeciwnie – przy wielkich nakładach energii zespołów ludzkich osiągać się będzie 
mizerne efekty6. Informacja marketingowa wysokiej jakości jest niezbędna dla 
komunikacji marketingowej.  

Komunikacja marketingowa 
Informacja marketingowa to wszelka informacja wykorzystywana w procesie 

marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, stanowiąca podstawę tworzenia 
wiedzy. Pozwala redukować niepewność decyzji związanych z realizacją marketingu 
strategicznego i operacyjnego (konfiguracje elementów marketingu-mix)7. Informacja 
marketingowa powinna być zasadniczym elementem całego systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem i wiązać wszystkie kluczowe funkcje oraz działy. Istotą 
wykorzystywania informacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest doskonalenie 
metod zarządzania oraz podejmowanie takich decyzji, które minimalizują ryzyko 
błędu8. 

Rozwój technologii teleinformatycznych zrewolucjonizował sposób komunikacji  
w biznesie. Proces ten dotyczy przede wszystkim komunikacji w relacjach z klientami. 
Metody i formy tej komunikacji określane są jako komunikacja marketingowa9. 
Przedsiębiorstwo, które chce być wygranym na rynku, musi dobrze tworzyć swoje 
strategie marketingowe, a w tym celu musi mieć dostęp do informacji i umieć w sposób 
skuteczny i odpowiedni je wykorzystać. Dlatego teŜ przedsiębiorstwo powinno 
posiadać system informacji marketingowej. Podstawową funkcją systemu informacji 
marketingowej jest dostarczanie właściwych informacji na potrzeby zarządzania 
procesami marketingowymi w firmie. Składają się na to trzy obszary10: 

a) dostarczanie informacji na potrzeby opracowania strategii marketingowej  
i wspomagania procesu podejmowania decyzji, 

                                                 
6 Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Red. Z. Martyniak. Wyd. Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie, Kraków 1997, s. 9-10. 
7 System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Red. A. Nowicki. PWE, Warszawa 2005, s. 22. 
8 R. Pieczykolan: Informacja marketingowa. PWE, Warszawa 2005, s. 23. 
9 G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 64.  
10 J. Unold: Systemy informacyjne marketingu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 93. 
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b) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi  
i poziomami zarządzania, 

c) kontrola działań marketingowych firmy. 
System informacji marketingowej powinien składać się z czterech podsystemów11: 

1. Wewnętrzna dokumentacja danych. 
2. Wywiad marketingowy. 
3. Badania marketingowe. 
4. Wspieranie decyzji marketingowych. 

Wewnętrzna dokumentacja danych to wszelkie dane przedsiębiorstwa, które 
pochodzą z raportów, sprawozdań, chociaŜby dotyczących sprzedaŜy. Do głównych 
kierunków wykorzystania baz danych w działaniach marketingowych zalicza się12: 

− bazy danych o dotychczasowych i potencjalnych klientach, 
− bazy danych marketingowych (produkty, usługi, kampanie, rynek, badania), 
− zarządzanie kampaniami promocyjnymi (przygotowanie, targetowanie, 

badanie efektywności), 
− analizy rynku (segmentacja, modelowanie, prognozowanie), 
− korespondencję seryjną (listy klientów, filtrowanie, personalizacja), 
− zarządzanie sprzedaŜą (kierowanie działem sprzedaŜy, kontakty, terminy, 

planowanie sprzedaŜy), 
− telemarketing (listy klientów, scenariusze rozmów, zarządzanie kontaktami, 

automatyczna łączność, przyjmowanie zamówień, przyjmowanie reklamacji), 
−  analizy i sprawozdania (rezultaty sprzedaŜy, dynamika segmentów, 

funkcjonowanie kanałów sprzedaŜy, rezultaty kampanii promocyjnych, ocena 
pracy personelu). 

Wywiad marketingowy są to codzienne informacje na temat sytuacji związanej  
z otoczeniem firmy. Takie informacje są zdobywane poprzez zbieranie danych ze stron 
www, poprzez informacje z bieŜącej prasy oraz wydawnictw branŜowych (w niektórych 
przedsiębiorstwach jest osoba odpowiedzialna za przeglądanie całej prasy, związanej  
w jakiś sposób z firmą i rozesłaniem artykułów do pracowników). Takie informacje są 
równieŜ zdobywane poprzez bezpośredni kontakt pracowników z klientami bieŜącymi 
czy teŜ od firm konkurencyjnych.  

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie oraz odpowiednie 
przetwarzanie informacji na potrzeby danego przedsiębiorstwa i dotyczą konkretnych 
elementów, czy teŜ odpowiedniego czasu. Natomiast podsystem wspierania decyzji 
marketingowych to bazy danych oraz wszelkie programy komputerowe, które 
pozwalają na szybkie przetwarzanie danych. 

W celu efektywnej komunikacji marketingowej potrzebne są systemy przesyłu 
informacji. Standardową architekturę systemów informatycznych wspierających 
marketing tworzą trzy bloki13: 

a) blok operacyjny, obejmujący automatyzację róŜnego rodzaju procesów  
i transakcji związanych z produktami, usługami i klientami; są to przede 
wszystkim procesy sprzedaŜy i procesy pomocnicze w obsłudze klienta, 

                                                 
11 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola. Wyd. Gebethner&S-ka, Warszawa 1994, s. 115. 
12 M. Thomas: Podręcznik marketingu. PWN, Warszawa 1998, s. 48. 
13 T. Kasprzak: Biznes i technologie informacyjne – perspektywa integracji strategicznej. Nowy Dziennik, Warszawa 

2003, s. 247-248. 
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b) blok analityczny, który na podstawie zagregowanych danych umoŜliwia 
przygotowywanie raportów marketingowych wykorzystywanych  
w planowaniu; wykorzystuje statystyczne narzędzia modelowania  
i prognozowania, 

c) blok interakcyjny, obsługujący procesy bezpośredniego kontaktu z klientem 
(tzw. front office), wykorzystujący głównie technologie komunikacyjne; jest 
utoŜsamiany z technologiami centrum kontaktu z klientem (CRM). 

Prawidłowe wykorzystanie informatycznych systemów klasy CRM przynosi 
równieŜ szereg korzyści wpływających na bezpośrednie zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Do najwaŜniejszych z nich moŜna zaliczyć14: 
1. Formalizacja obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie (oferty handlowe, materiały 

informacyjne, raporty handlowe, cenniki). 
2. Skrócenie czasu poświęcanego na czynności administracyjne związane z obsługą 

klienta.  
3. Zwiększenie wydajności pracy (usprawnienie rotacji pracowników, usprawnienie 

logistyki działań handlowców). 
4. Zwiększenie skuteczności kontroli pracy pracowników związanych bezpośrednio  

z obsługą klienta. 
5. Redukcja kosztów działalności przedsiębiorstwa. 

Internet tworzy nową jakość w procesie komunikowania się z klientem. Jest 
medium komunikacyjnym, które charakteryzuje się zestawem cech niedostępnym  
w istniejących dotychczas kanałach marketingowych (prasa, radio, telewizja, narzędzia 
marketingu bezpośredniego). Poszczególne cechy uzyskuje się, korzystając  
z istniejących narzędzi marketingowych. Jednak Ŝaden dotychczasowy kanał 
komunikacji z klientami nie charakteryzował się wszystkimi lub przynajmniej 
większością tych cech naraz. Marketing internetowy jest15: 

– masowy − Internet jest medium, które nie zna granic geograficznych; 
wystarczy jeden oddział firmy (witryna www), aby obsłuŜyć klienta  
w dowolnym miejscu; fakt, iŜ witryna jest dostępna bez przerwy, znacząco 
usprawnia komunikację oraz dostępność informacji; 

– ekonomiczny, tani − Internet jest w większości wypadków medium tanim; na 
potrzeby większości produktów wystarczy w pierwszym etapie stosunkowo 
nieskomplikowana technicznie witryna; nie oznacza to jednak, Ŝe moŜe to być 
„płaski”, nieinteraktywny zbiór stron www; 

– bezpośredni − Internet to medium bez zbędnych pośredników; przykłady 
internetowych księgarni, firm komputerowych, czy wielu serwisów pokazują, 
Ŝe moŜna obsługiwać klienta w sposób bezpośredni równieŜ na tzw. rynkach 
masowych; fakt, iŜ Internet jest „czynny” 24 godziny na dobę oraz brak 
ograniczeń geograficznych powoduje, iŜ klient komunikuje się bezpośrednio; 
niezwykle istotne jest równieŜ, iŜ dzięki bardziej zaawansowanym 
technologiom (bazy danych) moŜna indywidualnie traktować klientów; chyba 
najbardziej adekwatnym przykładem są duŜe księgarnie internetowe, które 
traktują indywidualnie kaŜdego z setek tysięcy swoich klientów; 

                                                 
14 Internet jako narzędzie promocyjnej komunikacji marketingowej. http://www.boat-people.pl/marketing/wyslka2.htm. 
15 S. Collin: Marketing w sieci. Wyd. Felberg SJA., Warszawa 2002, s. 9. 
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– interaktywny − większość dotychczasowych sposobów komunikacji ma 
charakter jednostronny (producent mówi − klient słucha lub nie); dzięki 
internetowym rozwiązaniom tworzy się dialog, a kaŜde kliknięcie klienta to 
jego głos w rozmowie z producentem; dzięki temu moŜna lepiej „obsłuŜyć” 
klienta, dopasowując się do jego potrzeb; 

– ultraszybki − Internet jest niezwykle szybkim medium; wysłanie informacji 
pocztą elektroniczną do nawet najbardziej oddalonych klientów zajmuje 
niewiele czasu; kaŜdy korzystając z poczty elektronicznej, moŜe przekonać się, 
jak bardzo przyspiesza i ułatwia ona procesy komunikacji; wykorzystanie tej 
cechy wymaga jednak stałych działań związanych z aktualizacją i reakcją na 
głosy klientów; z tej cechy wynika jednak duŜe zagroŜenie − negatywne 
informacje, czy plotki rozchodzą się nadzwyczaj szybko;   

– mierzalny − Internet jest medium anonimowym i mierzalnym; z jednej strony 
klient czuje się jak w ogromnym supermarkecie, gdzie nienagabywany przez 
nikogo moŜe oglądać, dotykać, zbierać informacje, wyszukiwać ciekawe 
oferty; z drugiej strony, poruszając się w sieci zostawia duŜo danych o sobie; 
dodając do tego dane, które zostawia na witrynie w sposób świadomy  
(np. wypełniając krótki kwestionariusz wymagany do stworzenia własnego 
profilu) marketingowcy otrzymują sporą ilość informacji. 

Komunikacja marketingowa moŜe otrzymać wsparcie wykorzystując sieć Internet. 
Internet, dzięki swojej unikalności oraz swoim cechom, stwarza zupełnie nowe 
moŜliwości tworzenia i pielęgnowania relacji z klientem. JednakŜe, jak wykazują 
badania nie wszystkie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z zalet moŜliwości 
wykorzystania Internetu. Raport „Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby 
prywatne w 2008 r.” zawiera wyniki badań statystycznych przeprowadzonych w 2008 
roku. Z badań dotyczących przedsiębiorstw wynika, Ŝe16: 

− 95% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 93% ma dostęp do Internetu, 
− 59% firm posiada szerokopasmowy dostęp do sieci, 
− 36% pracujących regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta  

z komputerów, a 28% korzysta z Internetu, 
− 17% przedsiębiorstw wykorzystuje oprogramowanie darmowe – open source, 
− 19% przedsiębiorstw posiada systemy CRM, 
− 12% przedsiębiorstw jest wyposaŜonych w systemy ERP17, 
− 68% kontaktuje się z administracją publiczną poprzez Internet. 
Stosunkowo niewielki procent przedsiębiorstw kontaktujących się z administracją 

publiczną poprzez Internet wynika z niedostatecznej oferty usług administracji 
publicznej dostępnych poprzez Internet. Poziom wskaźnika dostępności do usług  
e-administracji w przypadku Polski plasował się w 2007 roku na bardzo niskim 
poziomie. Według tego wskaźnika Polska wśród krajów europejskich znalazła się na 
drugim od końca miejscu w dostępności usług on-line w Europie w 2007 roku.  

 
 

                                                 
16 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 

osoby prywatne w 2008 r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3730_PLK_HTML.htm. 
17 Systemy do kompleksowego planowania zasobów. 
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Zakończenie 
W procesie tworzenia ludzkiej cywilizacji kluczem do wiedzy otwierającym 

większe moŜliwości działania człowieka stała się informacja. Dzięki niej rozwijała się 
świadomość człowieka, mógł on lepiej zrozumieć swoje otoczenie i nauczyć się w nim 
Ŝyć. Ograniczenia w korzystaniu kaŜdego człowieka z prawa do poszukiwania, 
gromadzenia i rozpowszechniania informacji rodzą niepewność, poczucie braku 
stabilizacji oraz w konsekwencji niepokój społeczny18. 

Dzięki precyzyjnej analizie informacji o kliencie i jego zachowaniu 
przedsiębiorstwa są w stanie dokładnie identyfikować i personalizować swojego klienta, 
dopasowywać (róŜnicować ofertę dla grup lub segmentów) ofertę produktową oraz 
wykorzystywaną strategię marketingową (reklama, kampanie marketingowe, programy 
lojalnościowe itd.) idealnie do preferencji i potrzeb klienta. Ponadto wykorzystanie 
informacji o kliencie pozwala podnosić poziom i jakość jego obsługi (infolinie, obsługa 
serwisowa, itd.), co poprzez wzrost zadowolenia sprzyja budowaniu lojalności klientów 
oraz stanowi impuls stymulujący sprzedaŜ19.  

Internet jako narzędzie komunikacji ma niewątpliwie wiele wartości dodanych 
w stosunku do pozostałych mediów. Stanowi nie tylko medium przekazu informacji, ale 
równieŜ tworzy płaszczyznę rzeczywistości społecznej, która umoŜliwia interakcje oraz 
tworzenie relacji społecznych i biznesowych. Tak jak kiedyś najwaŜniejsza była jakość 
oferowanych usług czy produktów, obecnie najwaŜniejszy jest przepływ informacji.  
O sukcesie firmy przesądza sprawna wymiana informacji między dostawcami, 
pracownikami i klientami. 

THE ROLE OF INFORMATION IN INTERENT MARKETING 
COMMUNICATION 

Summary  

The paper lays emphasis on the role of information as a key component in marketing 
communication. The paper also accents the importance of internet in marketing communications, 
as the fast medium of communication. 

                                                 
18 Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi. Red. J. Mikułowski-Pomorski, Z. Bajka. Ośrodek Badań 

Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 101. 
19 Szerzej: J. Dyche: CRM. Relacje z klientami. Wyd. OnePress, Warszawa 2002. 
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MARKETING ON-LINE W E-BIZNESIE 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano moŜliwości sieci Internet w kontekście marketingu on-line. 

Wskazano na pewne cechy charakterystyczne, typowe dla marketingu on-line, które gwarantują 
sukces w obszarze e-biznesu. Ponadto omówiono narzędzia, które ten proces umoŜliwiają. 

Wprowadzenie 
Przedsiębiorstwa działające na rynkach lokalnych i konkurujące dotychczas  

z miejscowymi firmami stają przed koniecznością stawienia czoła całkiem nowym, 
bardzo silnym finansowo oraz dobrze zorganizowanym konkurentom z całego świata. 
Jest to efekt globalizacji konkurencji. Istnieje wiele czynników mających wpływ na 
występowanie tych zjawisk. Jednak moŜna wyróŜnić trzy główne elementy 
wskazywane jako najwaŜniejsze w stymulowaniu przemian w otoczeniu biznesowym 
firm pierwszej dekady XXI wieku. Do nich zalicza się: 

– szybkość (rosnące tempo dokonujących się zmian), 
– zmiany w odniesieniu do natury aktywów organizacji (wzrastające znaczenie 

aktywów niematerialnych), 
– technologię. 
Szczególnie istotny udział w dokonujących się przemianach mają rozwijające się  

w ostatnich latach technologie teleinformatyczne i związany z nimi rozwój Internetu.   

Charakterystyka e-biznesu i przedsi ębiorstw wirtualnych 
Rozwój technologii sieci komputerowych spowodował dynamiczny rozwój  

e-biznesu, którego częścią składową jest e-commerce. Szerokie znaczenie e-biznesu 
prezentuje A. Fisher, który przedstawia go jako ideę rekonstrukcji całego 
przedsiębiorstwa w kontekście jak najlepszego wykorzystania nowoczesnych 
technologii informatycznych. Bardziej szczegółowo to pojęcie prezentują R. Wiganda  
i A. Picota, dla których jest to dowolna forma wymiany zasobów pomiędzy 
uczestnikami przedsięwzięcia realizowana przez łącza elektroniczne i wymianę 
informacji z wykorzystaniem multimediów elektronicznych. Wymiana ta jest 
regulowana poprzez specjalne systemy uzgodnione wewnątrz kaŜdej organizacji  
i pomiędzy nimi, a takŜe poprzez ogólne porozumienia przyjęte na poziomie krajowym 
i międzynarodowym2. E-biznes cechuje się prowadzeniem biznesu on-line, przy 
wykorzystaniu systemów informatycznych i technologii internetowych. Zastosowanie 
e-biznesu wymaga następujących działań: zaangaŜowania, handlu i analizy. 

                                                 
1 Anna Drab-Kurowska – dr, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
2 H&U. Mocker: Intranet – Internet in betrieblichen Einsatz. Verlag Datakontext, Frechen – Kögnsdorf 1998, s. 220. 
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ZaangaŜowanie jest związane z potrzebą tworzenia efektywnych kosztowo stron 
komercyjnych i aplikacji, ukierunkowanych na marketing, reklamę sieciową  
i specjalizowane narzędzia promocyjne. Handel oznacza prowadzenie biznesu on-line  
z bezpiecznym i mierzalnym realizowaniem zamówień. Natomiast analiza polega na 
zrozumieniu postaw klientów i motywów kierujących zakupami i uŜyciu tej wiedzy 
celem poprawienia jakości świadczonych usług3. 

Głównym podmiotem e-gospodarki jest przedsiębiorstwo wirtualne. Pod pojęciem  
przedsiębiorstwa wirtualnego naleŜy rozumieć współczesne przedsiębiorstwa, cechujące 
się szerokim wykorzystaniem mediów oraz technologii telekomunikacyjnych  
i teleinformatycznych. Dotyczy to zwłaszcza komunikowania się, wymiany informacji  
i wiedzy z otoczeniem, a takŜe realizowania wielu operacji gospodarczych. 
Przekształcenia w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw wpływają na 
powstawanie nowych koncepcji i rozwiązań praktycznych, charakterystycznych dla 
przedsiębiorstw wirtualnych. Kluczowymi wartościami przedsiębiorstw wirtualnych są 
wiedza oraz zasoby klientów. NaleŜy podkreślić, ze przestrzeń technologii sprzyja 
dzieleniu się wiedzą przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, natomiast z drugiej strony 
naleŜy zaakcentować ostrą walkę konkurencyjną. 

Przedsiębiorstwa o wyłącznie internetowych formach aktywności to firmy stricte 
internetowe, zorientowane wyłącznie na działalność w sieci Internet i jej bezpośrednim 
otoczeniu. Przedsiębiorstwa te zwane są przedsiębiorstwami wirtualnymi. Funkcjonują 
róŜne definicje tego określenia. Pierwsza z nich zaproponowana została przez  
R. Kańskiego. Jest to przedsiębiorstwo, które w części lub całości prowadzi swoją 
działalność drogą elektroniczną w oparciu o nowoczesne technologie 
teleinformatyczne4. Inną definicję prezentuje A. Małachowski. Traktuje on 
przedsiębiorstwo wirtualne jako byt o pewnym poziomie abstrakcji istniejącym  
i funkcjonującym w przestrzeni wirtualnej tworzonej za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych5. 

Przedsiębiorstwo wirtualne jako samodzielna jednostka jest uwaŜane za byt 
wirtualny, który moŜe powstać z przekształcenia przedsiębiorstwa tradycyjnego bądź 
zostać stworzone od początku w celu prowadzenia działalności tylko w przestrzeni 
wirtualnej. 

Obszary wykorzystania sieci Internet 
Jak wcześniej wskazano, otoczenie w którym dziś funkcjonują przedsiębiorstwa,  

to dynamicznie rozwijające się rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe  
o wzrastającym stopniu ryzyka i konkurencyjności. Dlatego tak duŜe znaczenie dla firm 
ma Internet. Pozwala on na zwiększenie moŜliwości komunikacji między podmiotami 
gospodarczymi. UmoŜliwia prezentację oferty i zaistnienie na globalnym rynku. 
Ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest narzędziem szybkiej wymiany 
korespondencji, źródłem pozyskiwania róŜnorodnych danych. NaleŜy podkreślić,  
iŜ Internet nie jest tylko siecią komputerową o globalnym zasięgu umoŜliwiającą 
komunikowanie. Stał się takŜe kanałem przesyłania zasobów i wartości. Dzięki sieci 

                                                 
3 Ch. Ludwig: Existenzgründung im Internet. Gabler Wieweg, Wiesbaden 2001, s. 15-16. 
4 R. Kański: Procesy wirtualizacji przedsiębiorstw. W: Komunikacja gospodarcza. Studia i Materiały.  

Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 64. 
5 A. Małachowski: Wstęp. W: Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych. Red. A. Małachowski.  

Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 10. 
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dostępne są informacje, dobra materialne, usługi, funkcjonowanie logistycznych 
systemów zarządzania. Internet jest inspiracją dla wielu pomysłów na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Pozwala on na nowatorskie rozwiązania wspomagające 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Stwarza takŜe szanse na powstanie unikatowych firm, 
których działanie bez łączy internetowych byłoby nieefektywne. 

Nakłady poniesione na sieć Internetu nie oznaczają automatycznego uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. NaleŜy wskazać na kluczowe obszary, w których Internet 
moŜe prowadzić do uzyskania tej przewagi (tabela 1). Celem omówienia tych obszarów 
moŜna posłuŜyć się łańcuchem wartości M.E. Portera.  

Tabela 1. Obszary, w których Internet moŜe prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej 

 Obszar działalności Miejsca umoŜliwiaj ące uzyskanie korzyści 

D
zi

ał
an

ia
 p

od
st

aw
ow

e 
 

Logistyka wejścia 
– polityka cen i zamówień 
– składanie zamówień 

Proces produkcji 

– kontrola procesu produkcji 
– koordynacja 
– praca zespołowa 
– elastyczne godziny pracy 

Marketing i sprzedaŜ 

– przyjmowanie zamówień 
– sprzedaŜ w sieci Internet 
– promocja w sieci Internet 
– informowanie o produktach/usługach 
– informowanie o klientach 
– obserwacja rynku 

Logistyka wyjścia 
– pośrednicy 
– fizyczna dystrybucja produktu/usługi 

D
zi

ał
an

ia
 

po
m

oc
ni

cz
e 

Infrastruktura firmy 

– kultura organizacji 
– kontakt z pracownikami 
– baza wiedzy 
– komunikacja 

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim 

– informowanie potencjalnych pracowników 
– rekrutacja 
– szkolenie wewnętrzne i rozwój 

Badania i rozwój 
– komunikacja  
– współpraca 

Zaopatrzenie − 
Źródło: opracowanie własne. 

Wykorzystanie sieci Internetu ma istotny wpływ na poszczególne działania 
przedsiębiorstwa. Przyczynia się on do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi 
konkurencyjnej, niŜszych kosztów lub percepcji większej uŜyteczności produktu dla 
nabywcy. Wykorzystanie Internetu w obszarze marketingu to kluczowy element 
strategii przedsiębiorstw zarówno tradycyjnych, jak i wirtualnych.  

Marketing i sprzedaŜ stanowią istotny element łańcucha wartości firmy według 
M.E. Portera. Na ten element składają się czynności związane z tworzeniem kanałów 
dystrybucji oraz informowaniem i przekonywaniem nabywcy do zakupu poprzez 
działania takie, jak reklama, promocja, aktywizacja sprzedaŜy, wybór odpowiednich 
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kanałów dystrybucji i ustalanie cen. NaleŜy podkreślić, iŜ sprzedaŜ w sieci Internetu 
umoŜliwia łatwe dotarcie do jednolitej, docelowej grupy klientów6. 

Coraz więcej przedsiębiorstw tradycyjnych bezpośredni kontakt z klientem wspiera 
formą elektroniczną uruchamiając serwisy internetowe obsługi handlu elektronicznego. 
Dzięki szerokiemu zasięgowi i elastyczności handel elektroniczny staje się coraz 
bardziej znaczącym kanałem zakupów oraz sprzedaŜy dla współczesnych firm. Daje on 
moŜliwość potencjalnego wzrostu przychodów, takŜe ze sprzedaŜy powierzchni 
reklamowej w Internecie, jak równieŜ pomaga zwiększyć udział w rynku i rozszerzać 
znajomość marki produktów poza dotychczasowy rynek. Handel elektroniczny jest teŜ 
bardzo wygodny z punktu widzenia klienta, zarówno biznesowego jak i detalicznego,  
co w drugim przypadku szczególnie jest odczuwalne w okresie zakupów 
przedświątecznych. Elastyczność Internetu, dzięki której moŜna robić zakupy  
o dowolnej porze przyczynia się w znacznym stopniu do oszczędności czasu i wysiłku 
klientów. Barierą w rozwoju handlu elektronicznego, poza brakiem powszechnego 
dostępu do Internetu i przyzwyczajeniem do tradycyjnej formy zakupów, w pewnym 
stopniu pozostaje problem bezpieczeństwa płatności on-line nierozerwalnie związanej  
z dokonywaniem transakcji. 

Marketing on-line 
Ph. Kotler twierdzi, Ŝe biznes elektroniczny składa się w 10% ze sprzedaŜy  

i aŜ w 90% z marketingu. W tym zdaniu zawarte jest sedno właściwego wykorzystania 
Internetu w celach marketingowych. Wiele produktów i usług długo jeszcze nie będzie 
kupowanych poprzez Internet. Nie oznacza to jednak, iŜ dzięki wykorzystaniu sieci 
producenci nie mogą dostarczać klientom korzyści. Kluczem do sukcesu wydaje się być 
właściwe zrozumienie pojęcia komunikacji marketingowej. Internet stwarza zupełnie 
nowe moŜliwości tworzenia relacji z klientem. Cechy marketingu on-line: 

a) jest wygodny − klienci nie muszą wychodzić z domu, by zakupić produkt  
i zdobyć informacje, 

b) pomaga nawiązać bezpośredni kontakt klienta z firmą, 
c) firmy mogą zdobyć informacje o potrzebach klientów, a klienci mają wygodną 

moŜliwość zadawania pytań, 
d) umoŜliwia redukcję kosztów i wzrost wydajności, np. sklep internetowy (brak 

kosztów najmu lokalu, ubezpieczenia, wyposaŜenia, itp.), reklama przez 
Internet jest tańsza niŜ reklama telewizyjna, a komunikując się drogą 
wirtualną, moŜna zaoszczędzić na zuŜyciu papieru i poczty, 

e) jest elastyczny − łatwość dostosowania swojej oferty, witryny sklepowej, 
reklamy w zaleŜności od wymagań rynku, nagłych wydarzeń; 

f) ułatwia wypromowanie firmy poza granicami kraju i nawiązanie kontaktu  
z odległymi kontrahentami; 

g) marketing on-line nieustannie się rozwija. 
Internet jest skutecznym narzędziem działań marketingowych, które moŜna 

wykorzystać w celu promocji marki, usługi czy produktu. Oferuje moŜliwość 
bezpośredniego docierania do obecnych i przyszłych klientów, prowadzenia badań 
rynku oraz poszukiwania nowych rynków. Wzrost liczby uŜytkowników Internetu 
powoduje rozwój zainteresowania nim jako medium reklamowym. Przynosi to 

                                                 
6 A. Małachowski: Wstęp. W: Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji…op.cit., s. 74. 
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finansowe korzyści najczęściej odwiedzanym witrynom internetowym, które 
udostępniają część swoich serwisów reklamodawcom7. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe reklama w Internecie jest nowym rynkiem i kanałem 
dystrybucji. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych mediów reklamowych takich, jak prasa, 
radio, telewizja czy reklama bezpośrednia. Cechą charakterystyczną jest moŜliwość 
skutecznego docierania do wąskich grup docelowych. W związku z pojawieniem się tej 
technologii powstał nowy język opisu medium, sposób pobierania opłat oraz agencje 
specjalizujące się w sprzedaŜy i zakupie powierzchni reklamowych w Internecie.8 
Konieczne jest wskazanie zalet reklamy internetowej. Jest to przede wszystkim 9: 

a) globalny zasięg − komunikacja internetowa nie posiada barier geograficznych 
ani czasowych; dzięki temu istnieje moŜliwość kierowania przekazów 
reklamowych do potencjalnych klientów na całym świecie, 

b) interaktywność − ta cecha umoŜliwia utrzymywanie dwustronnych kontaktów 
z uŜytkownikami Internetu, 

c) niski koszt − Internet uznawany jest za najtańsze medium reklamowe; dzięki 
temu umoŜliwia on małym firmom organizowanie kampanii reklamowych, 
które nie mogłyby zostać przeprowadzone w prasie, radiu i telewizji  
ze względu na wysoki koszt, 

d) elastyczność − wszystkie etapy prowadzonej kampanii mogą być 
monitorowane; zleceniodawca moŜe na bieŜąco analizować efekty 
poszczególnych form reklamowych, 

e) profilowanie odbiorców − moŜliwość pozyskania zainteresowania grupy 
docelowej jest jednym z największych atutów Internetu; nieograniczony dostęp 
do róŜnych segmentów konsumenckich umoŜliwia firmie nawiązanie kontaktu 
z poszukiwanym audytorium.  

NaleŜy wskazać równieŜ na wady reklamy internetowej, do których zalicza się:  
– ograniczony dostęp do sieci, skutkujący tym, Ŝe korzystając tylko z reklamy 

internetowej, nie moŜna dotrzeć do przedstawicieli całego społeczeństwa, 
– brak reprezentatywności internautów, 
– opór psychologiczny przed nowym medium − przyczyn takiej postawy moŜna 

doszukiwać się w niezrozumieniu funkcjonowania nowego medium, a takŜe  
w indywidualnych cechach danej osoby. 

Do podstawowych form reklamy moŜna zaliczyć10: 
– baner − graficzny element reklamowy w kształcie prostokąta umieszczany 

centralnie w górnej części strony pod winietą, 
– billboard − jest ponad dwukrotnie większą formą tradycyjnego banera; 

zajmuje stałą pozycję na górze strony pod winietą; moŜe być publikowany  
w całym portalu lub na wybranych przez klienta stronach i serwisach, 

– skyscraper − graficzny element reklamowy w formie pionowego banera, 
umieszczonego na szczycie jednej z bocznych kolumn strony, 

– baner śródtekstowy − graficzny element reklamowy umieszczony w środku 
strony, w wybranym serwisie tematycznym, 

                                                 
7 D. Siegel: Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta. Wyd. IFC PRESS, Kraków 2001, s. 173. 
8 A. Banach: Reklama internetowa jako element e-biznesu w Polsce.  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? 

numer=13&id=250#30 (20.05.2009). 
9 Ibidem. 
10 S. Collin: Marketing w sieci. Wyd. Felberg SJA, Warszawa, 2002, s. 51. 
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– reklama rozwijana (expand), która „rozwija się” po najechaniu na nią kursorem 
przez uŜytkownika, 

– pop-up i pop-under − graficzne elementy reklamowe ukazujące się  
w osobnych oknach przeglądarki internetowej po wejściu uŜytkownika na dany 
serwis lub stronę w portalu, 

– brandmark − graficzny element reklamowy podobny do pop-up'a, który jednak 
nie jest ograniczony oknem standardowej przeglądarki, 

– toplayer − animacja w technologii flash wykorzystująca ruchome elementy 
graficzne w dowolnych konfiguracjach oraz efekty dźwiękowe, 

– interstitial − pełnoekranowa animacja w technologii flash, wykorzystująca 
takŜe efekty dźwiękowe, 

– watermark − tło serwisów, z tapetą i logo klienta, 
– reklama scrollowana − ruchoma reklama w formacie gif lub jpg, która 

przesuwa się wraz z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony serwisu, 
– scroller − reklama w postaci przewijającego się paska na samym dole okna 

przeglądarki; 
– link kursor − reklama w postaci niewielkiej formy graficznej, pojawiającej się 

obok kursora po najechaniu na aktywny link na stronie www. 
Pozostałe produkty reklamowe to: 
a) link sponsorowany w wynikach wyszukiwania i w kategoriach katalogu, 
b) reklama w postaci domyślnego hasła w oknie wyszukiwarki na stronie głównej 

portalu, 
c) artykuł sponsorowany,  
d) czat sponsorowany, 
e) sponsoring serwisu, 
f) zamieszczanie artykułów sponsorowanych lub informacji PR, 
g) e-mailing. 
Na szczególną uwagę zasługuje e-mailing. Jest on wysyłany do uŜytkowników 

bezpłatnych kont pocztowych w portalach, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania 
reklam e-mailowych. UŜytkownik ma moŜliwość wyłączenia swojego konta z listy 
dystrybucyjnej ofert komercyjnych. Oznacza to, Ŝe reklamę otrzymują tylko te osoby, 
które świadomie ją zaakceptowały. Wysyłanie e-mailingu jest zgodne z przepisami 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku  
(Dz.U. 2002.144.1204).  

Rozwój reklamy internetowej  
E-biznes jest jedną z intensywniej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie,  

a Internet najszybciej rozwijającym się medium reklamowym. UŜywany jest juŜ nie 
tylko przez przedstawicieli biznesu nowej gospodarki, ale takŜe przez przedstawicieli 
tradycyjnych przedsiębiorstw.  

Analiza wyników badań zaprezentowanych w Raporcie strategicznym IAB Polska 
wskazuje na dynamiczny wzrost rynku reklamy internetowej w Polsce. Portale 
internetowe odnotowują bardzo dobre wyniki finansowe. Związane jest to z większym 
zainteresowaniem reklamą on-line ze względu na jej wysoką skuteczność, zwłaszcza  
w połączeniu z mediami tradycyjnymi, jak np. telewizja. Wartość polskiego rynku 
reklamy on-line w 2008 r. wyniosła 1,17 mld zł . Stanowi to wzrost o 57 proc.  
w stosunku do roku 2007 r. W ujęciu sektorowym nadal największą częścią rynku jest 
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reklama typu display, jednak jej udział spadł z 42 do 40 proc. Spadł takŜe udział 
ogłoszeń i yellow pages – z 20 do 19 proc., wzrosło natomiast znaczenie wyszukiwarek 
czy ogólnie reklamy typu SEM – z 20 do 23 proc. Reklamę internetową moŜna równieŜ 
analizować pod względem branŜy zleceniodawców. Najczęściej jest wykorzystywana 
przez przedstawicieli branŜy telekomunikacyjnej i finansowej, choć ich udział w całości 
rynku ma tendencję spadkową. Wzrasta z kolei udział w rynku branŜy FMCG oraz 
pozostałych, takich jak: producenci kosmetyków, Ŝywności, firmy budowlane  
i deweloperskie11. 

Wskazując na perspektywy moŜna stwierdzić, Ŝe rynek ten dynamicznie się rozwija 
i nadal będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa. MoŜe nie być juŜ tak dynamiczna, 
wskutek odczuwalnego obecnie kryzysu gospodarczego. JednakŜe jak juŜ wskazano 
wcześniej, reklama internetowa jest najczęściej wybieraną formą prezentacji produktów 
czy teŜ usług przez przedsiębiorstwa, z drugiej strony wzrastająca liczba internautów 
będą generowały potrzebę wykorzystania sieci Internetu do celów marketingowych. 

Podsumowanie  
Internet jest najszybciej zwiększającym zasięg medium w historii ludzkości. 

Stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które moŜna 
wykorzystywać w celu promocji produktu czy usługi. Sieć daje szanse stworzenia  
i wypromowania marki. Efektywność działań i zwiększająca się liczba internautów 
powoduje, Ŝe przedsiębiorstwa coraz częściej umieszczają działania reklamowe  
w środowisku wirtualnym w budŜetach swoich firm. W 2007 r. 41% gospodarstw 
domowych w Polsce posiadało dostęp do Internetu w domu, podczas gdy trzy lata 
wcześniej — 26%12. 

Wzrost wydatków na promocję on-line wiąŜe się ze znacznym zwiększeniem 
budŜetów reklamowych branŜ, które wcześniej stosunkowo mniej inwestowały w ten 
rodzaj promocji. Drugą przyczyną jest pojawienie się przedsiębiorstw z innych gałęzi 
gospodarki, które dotychczas nie wykorzystywały sieci jako narzędzia swojej promocji. 
Na tej podstawie moŜna prognozować dalszy, dynamiczny rozwój reklamy  
w Internecie. Korzystne perspektywy rozwoju rynku w naszym kraju potwierdzają 
wyniki z innych europejskich krajów, gdzie takŜe odnotowuje się znaczący rozwój. 
Polska jest piątym co do wielkości rynkiem w Europie. Jednak jeden z najniŜszych  
w Unii Europejskiej współczynników penetracji Internetu mówi, Ŝe aby dorównać 
odsetkiem osób korzystających z sieci i wysokością wydatków na reklamę on-line do 
krajów wysoko rozwiniętych, musi upłynąć co najmniej kilka lat. Potencjał rozwoju jest 
więc duŜy, a prognozy na przyszłość optymistyczne.  

ON-LINE MARKETING IN E-BUSINESS 

Summary 

The paper presents internet network possibilities in on line marketing context. There are 
certain characteristic elements indicated, typical for on-line marketing, which guarantee the 
success in e-business area. Moreover there are presented instruments, which make this process 
possible.  

                                                 
11 Polska – Europa-Świat. Raport strategiczny IAB Polska. „Media&Marketing”, maj-czerwiec 2009, dodatek specjalny.  

s. 80. 
12 E-commerce 2008. Raport Internet Standard, III edycja marzec 2009. 
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ZNACZENIE INTERNETU 
W PROCESIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 

ORGANIZATORÓW TARGÓW ZE ZWIEDZAJĄCYMI 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono moŜliwości wykorzystania Internetu w procesie komunikowania 

się organizatorów targów z osobami, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach wystawienniczych 
w charakterze interesantów oraz zwiedzających. Odniesiono się przy tym do wyników badań 
pierwotnych pokazujących, jak w ciągu ostatnich lat zwiększyło się znaczenie sieci 
komputerowej jako źródła pozyskiwania informacji o targach. 

Wstęp 
W okresie szybkiego rozwoju globalnej sieci komputerowej i odkrywania jej coraz 

to nowych moŜliwości w literaturze przedmiotu pojawiły się opinie wskazujące na to, iŜ 
Internet ograniczy znaczenie targów, a nawet przyczyni się do ich całkowitego 
zniknięcia. Praktyka gospodarcza ostatnich lat pokazała jednak, Ŝe Internet oraz targi 
tworzą odmienne warunki w procesie komunikowania się. Mogą one zatem zgodnie 
współistnieć, w znacznym stopniu uzupełniając się. Współczesne wydarzenia 
wystawiennicze to przede wszystkim platformy bezpośredniej komunikacji, 
konfrontujące w jednym miejscu i czasie podaŜ z popytem, umoŜliwiające osobom 
związanym z określoną branŜą zdobywanie specjalistycznej wiedzy. Sieć komputerowa 
oferuje natomiast globalny zasięg, dostępność przez całą dobę i szybkie przesyłanie 
informacji.  

Cechy Internetu mogą zostać skutecznie wykorzystane przez operatorów 
targowych, którzy w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym zmuszeni są do 
poszukiwania nowych sposobów zabiegania o wystawców i zwiedzających. 
Komunikowanie się w hipermedialnym środowisku wymaga jednak dobrego 
rozumienia istoty tego medium oraz śledzenia zmian, jakie dokonują się w zakresie 
wykorzystania Internetu przez uczestników wydarzeń wystawienniczych. W związku  
z tym, celem artykułu jest wskazanie płaszczyzn komunikacji, dokonującej się za 
pośrednictwem Internetu między operatorami targowymi a zwiedzającymi oraz 
zidentyfikowanie zmian, jakie zachodzą w tym zakresie. 

 
 
 

                                                 
1 Marcin Gębarowski – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
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Obszary wykorzystania Internetu przez organizatorów  targów 
w procesie komunikowania si ę z gośćmi targowymi 

Dla organizatora wydarzeń wystawienniczych podstawową formą komunikowania 
się z uŜytkownikami Internetu jest jego własna witryna oraz serwisy poświęcone 
imprezom, które są przez niego przygotowywane. Takie ośrodki www pełnią przede 
wszystkim funkcję informacyjną, w mniejszym zaś – promocyjną. Z tego względu dla 
osób zamierzających uczestniczyć w targach istotne są następujące elementy stron2: 

– kalendarium targów organizowanych przez operatora, 
– opis tematyki poszczególnych imprez wraz z ich programem, wprowadzanymi 

nowościami oraz listą wystawców, 
– charakterystyka poprzednich edycji targów wraz z galeriami zdjęć i filmów, 
– formularz zgłoszenia udziału w targach (przeznaczony do wydrukowania  

i przesłania lub wypełnienia bezpośrednio w sieci), 
– warunki uczestnictwa w wydarzeniach wystawienniczych (ceny biletów, 

zasady wstępu dla szkół i grup zorganizowanych, dni zamknięte tylko dla 
przedstawicieli danej branŜy lub dziennikarzy), 

– katalogi wystawców przygotowane w formie elektronicznej (zawierające dane 
teleadresowe, krótką charakterystykę działalności oraz odnośniki do serwisów 
www wystawiających się podmiotów), 

– informacje o lokalizacji terenów targowych oraz plany ekspozycji, 
– rekomendowana baza hotelowa i gastronomiczna. 
Strona internetowa moŜe stać się skuteczną formą komunikacji pod warunkiem, Ŝe 

zostanie właściwie zbudowana. W związku z tym ośrodki www poświęcone 
wydarzeniom wystawienniczym powinny być przede wszystkim uŜyteczne dla 
internautów (konstruowane zgodnie z koncepcją web-usability)3. Ponadto istotna jest 
bieŜąca aktualizacja stron oraz prezentowanie kompleksowych informacji, które 
pozwolą dokładnie zapoznać się z charakterem targów oraz przygotować się do 
uczestniczenia w nich. 

W przypadku gości targowych strony internetowe często pełnią waŜną funkcję 
centrum pre-rejestracji uczestników. Rejestracja osób zamierzających uczestniczyć  
w danym wydarzeniu odbywa się w trybie on-line w okresie je poprzedzającym. Dzięki 
temu organizator moŜe gromadzić szczegółowe informacje o uczestnikach targów 
(pozwalające m.in. na określenie „jakości” publiczności targowej, czyli wskazanie na 
ile zainteresowania i profesja zwiedzających są zbieŜne z profilem działalności 
podmiotów wystawiających się na stoiskach) oraz rozsyłać własne newslettery 
(biuletyny elektroniczne). Wcześniejsza rejestracja przyczynia się takŜe do zawęŜania 
uczestników targów do przedstawicieli danej branŜy (specjalistów). Dzięki pre-
rejestracji usprawniony zostaje proces obsługi zwiedzających podczas ich wchodzenia 
na tereny targowe, gdyŜ numery identyfikacyjne, nadawane automatycznie  
po wypełnieniu formularza on-line, pozwalają na szybkie drukowanie imiennych 

                                                 
2 Por. M. Gębarowski: Internet w słuŜbie uczestników targów. „Gazeta Targowa” 2007, nr 1(276), s. 17-18. 
3 Koncepcja ta dotyczy uŜyteczności stron internetowych. Koncentrując się na aspektach ergonomii, stawia w centrum 

zainteresowania końcowego uŜytkownika i jego oczekiwania w zakresie maksymalnej prostoty posługiwania się serwisem. 
UŜyteczność kładzie nacisk na prawidłową nawigację, tj. intuicyjne poruszanie się po witrynie, skuteczne budowanie 
przekazu – w tym umoŜliwienie łatwego czytania („skanowania”) treści umieszczanych w Internecie, a takŜe próbie 
uwzględnienia specyficznych potrzeb grup uŜytkowników. Za: A. Maciorowski: Marketing interaktywny – obraz rynku  
i perspektywy. „Marketing w Praktyce” 2006, nr 9(103), s. 80. 
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identyfikatorów. Ponadto najczęściej osoba, która zarejestruje się za pośrednictwem 
strony internetowej, moŜe nabyć tańszy bilet wstępu na targi. 

Operatorzy targowi tworzą równieŜ strony tylko z myślą o sprzedaŜy kart wstępu4. 
KaŜdy, kto zamierza wyjechać do targi, moŜe za pośrednictwem takich serwisów www 
nabyć, po wypełnieniu stosownego formularza, odpowiedni dla siebie bilet  
(np. ulgowy). Po dokonaniu zakupu jest on wysyłany pod wskazany adres wraz  
z planem miasta oraz informatorem hotelowym. 

Zadaniem ośrodka www jest przede wszystkim dostarczanie szczegółowych 
informacji o organizatorze i jego imprezach. Podobną funkcję pełnią wiadomości 
elektroniczne rozsyłane do osób, których dane kontaktowe znajdą się w bazach danych 
operatorów targowych. Wiadomości elektroniczne pozwalają na spersonalizowanie 
kontaktu i jeŜeli przesyłane są w okresie bezpośrednio poprzedzającym targi, to pełnią 
funkcję przypominającą. 

Internet oferuje takŜe wiele form promocji, które mogą zostać wykorzystane  
w ramach działań promocyjnych podmiotu przygotowującego targi. Wśród moŜliwych 
do zastosowania naleŜy wskazać: 

a) animowane formy reklamowe (bannery, billboardy, skyscrapery itp.), 
b) okna pop-up umieszczane na stronach odwiedzanych przez zdefiniowaną 

wcześniej grupę adresatów (np. na portalach tematycznych związanych  
z tematyką danej imprezy targowej), 

c) pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych dokonywane w powiązaniu 
z hasłami związanymi z nazwą targów oraz określeniami branŜowymi, 
odpowiadającymi ich tematyce, 

Zdjęcia i filmy z targów, przyczyniające się do ich promowania, moŜna znaleźć 
równieŜ na stronach słuŜących do udostępniania plików (np. YouTube) oraz na 
niektórych blogach. Jednak najczęściej w takich serwisach doniesienia z targów 
umieszczane są przez samych internautów.  

Wykorzystanie Internetu przez uczestników targów w świetle 
badań własnych 

W celu określenia, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się wykorzystanie 
Internetu w celu pozyskiwania informacji o wydarzeniach wystawienniczych, 
przeprowadzono ankietę bezpośrednią wśród osób zwiedzających ekspozycje 
prezentowane w ramach Podkarpackich Targów Budownictwa, WyposaŜenia Wnętrz  
i Ogrodów oraz Podkarpackich Targów Nieruchomości5. Badanie zrealizowano 
dwukrotnie – w 2005 i 2008 roku (podczas wiosennych edycji tych wydarzeń) – przy 
wykorzystaniu tego samego instrumentu pomiarowego6. W obu przypadkach dobór 

                                                 
4 Przykładem jest strona uruchomiona przez przedstawicielstwo Targów Lipskich w Polsce 

(http://www.bilety.targilipskie.pl). Serwis ten jest sklepem internetowym i umoŜliwia uŜytkownikom Internetu zakup biletów 
wstępu na wybrane targi, które odbywają się w Lipsku. 

5 Pytanie dotyczące wykorzystanie Internetu przy poszukiwania informacji o targach było jednym z wielu, które 
znajdowało się w kwestionariuszu ankietowym rozdawanym zwiedzającym. Celem realizowanych badań było przede 
wszystkim poznanie opinii osób przybyłych na targi odnośnie celów uczestnictwa oraz przydatności targów do ich realizacji. 
W związku z tym instrumenty pomiarowe przekazywano osobom opuszczającym halę targową. Po pisemnym wypełnieniu 
arkuszy przez respondentów na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach, składali je w wyznaczonym miejscu. 

6 Imprezy targowe dotyczące tematyki budowlanej oraz nieruchomości odbywają się w Rzeszowie dwa razy w roku –  
w marcu oraz we wrześniu (wiosenna edycja jest największym wydarzeniem wystawienniczym na terenie województwa 
podkarpackiego). Targi, podczas których zrealizowano badanie, miały miejsce w dniach 4-6 marca 2005 roku oraz 7-9 marca 
2008 roku.  
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próby do badań miał charakter nielosowy i przeprowadzony został z wykorzystaniem 
metody doboru jednostek typowych.  

W pierwszej edycji badania pozyskano 560 wypełnionych kwestionariuszy 
ankietowych. Dalszej analizie poddano materiał zgromadzony w 545 instrumentach 
pomiarowych, gdyŜ ze względu na powaŜne uchybienia odrzucono 15 z nich. Trzy lata 
później zebrano 265 kwestionariuszy, z których wszystkie uwzględniono przy 
opracowywaniu wyników. Dane uzyskane z pomiarów poddano redukcji oraz analizie. 
W efekcie doprowadziło to do ostatecznego opracowania zgromadzonego materiału. 

Badanie realizowano podczas targów adresowanych do finalnych nabywców 
produktów prezentowanych na stoiskach – osób, które budują lub remontują 
(ewentualnie zamierzają nabyć) mieszkania lub domy. Były to zatem targi 
organizowane z myślą o rynku B2C (business to customer), które mają inną specyfikę 
niŜ większość obecnie organizowanych wydarzeń wystawienniczych – targów dla 
rynków B2B (business to business). Targi odbywające się w duŜych ośrodkach (m.in. 
Poznaniu, Kielcach, Warszawie, Krakowie, Łodzi) mają prawie wyłącznie charakter 
specjalistyczny – takie spotkania targowe charakteryzuje znaczne zawęŜenie tematyki 
oraz udział w zdecydowanej większości osób zawodowo lub hobbystycznie związanych 
z daną branŜą. 

Osoby opuszczające tereny targowe zapytano o to, czy w Internecie poszukiwały 
informacji o targach, w których właśnie uczestniczą. W 2005 roku do wykorzystania  
w tym celu globalnej sieci komputerowej przyznało się ponad 23% zwiedzających  
(rys. 1). Podczas tej samej edycji badania 2/3 respondentów zadeklarowało, Ŝe o targach 
dowiedziało się w inny sposób niŜ z Internetu. Z kolei w 2008 roku 34% pytanych osób 
twierdziło, Ŝe sieć była dla nich źródłem informacji o wydarzeniu wystawienniczym 
(wzrost o blisko 11%). Ponad 56,2% indagowanych zwiedzających wskazała natomiast 
inne formy komunikacji. 
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Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy poszukiwał(a) Pan(i) informacji o targach w sieci Internet?” 
Źródło:  badania własne. 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, Ŝe oprócz respondentów w wieku  
45-54 lata, w kaŜdej z pozostałych grup wiekowych zwiększył się (w okresie trzech lat 
oddzielających edycje badania) odsetek osób szukających w Internecie informacji  
o targach (rys. 2). Szczególnie zauwaŜalny jest przyrost wskazań wśród osób 
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naleŜących do najstarszej z uwzględnionych grup wiekowych, w której odsetek osób 
traktujących sieć jako źródło informacji w 2005 roku wyniósł 6,1%, zaś w 2008 roku – 
18,5%. 
    2008     2005 

 
Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy poszukiwał(a) Pan(i) informacji o targach w sieci Internet?” a wiek 

respondentów 
Źródło:  badania własne. 

Największy odsetek osób poszukujących informacji o targach w globalnej sieci 
komputerowej zauwaŜalny jest w grupie zwiedzających posiadających wyŜsze 
wykształcenie (rys. 3).  
    2008     2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy poszukiwał(a) Pan(i) informacji o targach w sieci Internet?” a wykształcenie 
respondentów 

Źródło:  badania własne. 

Podczas pierwszej edycji badania blisko 30% respondentów, którzy ukończyli 
studia wyŜsze, zadeklarowało, Ŝe skorzystało z Internetu w celu zdobycia informacji  
o targach. W 2008 roku odsetek wskazań w tej grupie zwiększył się o blisko 12%  
i wyniósł 41,5%. Wśród uczestników badania słabiej wykształconych na przestrzeni 
trzech lat równieŜ zwiększył się procent wskazań odwołujących się do korzystania  
z sieci przy poszukiwaniu informacji o wydarzeniu wystawienniczym (w największym 
stopniu w grupie osób z wykształceniem zawodowym). 
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Podsumowanie 
Zwiększający się w ostatnich latach dostęp polskiego społeczeństwa do Internetu 

pociągnął za sobą istotne zmiany w wielu obszarach Ŝycia. Sieć wywarła m.in. silny 
wpływ na funkcjonowanie podmiotów tworzących polski rynek targowy. Internet 
przede wszystkim przyczynił się do rozszerzenia zasięgu oddziaływania targów oraz  
do uproszczenia procedur związanych z ich organizacją, co wpłynęło na zwiększenie 
róŜnorodności form komunikowania się operatorów targowych z osobami 
zamierzającymi uczestniczyć w wydarzeniach wystawienniczych. PrzeobraŜenia  
te zdynamizowały równieŜ proces wymiany informacji. Dzięki temu Internet pomaga 
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na złoŜoną i specjalistyczną wiedzę, jakie 
pojawiło się ze strony wystawców oraz zwiedzających. 

Na podstawie obserwacji procesu ewolucyjnego targów oraz w oparciu  
o przytoczone wyniki badań moŜna stwierdzić, iŜ Internet staje się coraz waŜniejszym 
instrumentem wspierającym proces komunikowania się organizatorów targów  
ze zwiedzającymi. Dla wielu osób zamierzających uczestniczyć w targach, sieć juŜ teraz 
stanowi najwaŜniejsze źródło informacji o danym wydarzeniu wystawienniczym. Osoby 
zamierzające w przyszłości zwiedzać ekspozycje targowe poszukują przede wszystkim 
informacji dotyczących tematyki imprez, listy wystawców, warunków rejestracji, 
godzin otwarcia hal targowych oraz moŜliwości dojazdu na targi. NaleŜy spodziewać 
się, Ŝe z czasem coraz więcej gości targowych będzie uzyskiwać informacje  
o imprezach wystawienniczych ze stron internetowych oraz wiadomości przesyłanych 
na konta poczty elektronicznej.  

MEANING OF THE INTERNET IN THE PROCESS OF 
COMMUNICATION BETWEEN THE TRADE SHOWS 

ORGANIZERS AND VISITORS 

Summary 

The paper presents the possibilities of using internet in the process of communication between 
trade shows organizers with people who want to participate in exhibition events as enquirers  
and visitors. In addition, the author referred to the findings of primary research demonstrating the way 
the meaning of computer network as a source of acquiring information about the trade shows increased 
during the last years. 
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MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZJAWISKA 
SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH (WEB 2.0)  

W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
Artykuł stanowi próbę określenia moŜliwości uŜycia Web 2.0 jako formy marketingu 

internetowego. W pierwszej części przedstawione zostały podstawowe pojęcia stosowane  
w artykule, a mianowicie: komunikacji marketingowej, marketingu internetowego oraz Web 2.0. 
W drugiej części artykułu zaprezentowano kilka głównych form komunikacji z uŜyciem Web 2.0 
takich, jak: reklama w serwisie społecznościowym, reklama na blogach, własne blogi firmowe, 
własne serwisy społecznościowe oraz zarządzanie opiniami internautów. Formy te poparte zostały 
odpowiednimi przykładami. 

Wstęp 
W erze przesycenia informacją dotarcie z własnym komunikatem do załoŜonych 

grup docelowych stanowi coraz trudniejsze wyzwanie. Szacuje się, Ŝe przeciętna osoba 
jest wystawiona na około 15002 przekazów reklamowych dziennie. W takim natłoku 
informacji poszczególne przekazy stają się nieczytelne, niezauwaŜalne. 
Przedsiębiorstwa komunikujące się z otoczeniem, a w szczególności te oferujące 
komunikację marketingową jako produkt – agencje reklamowe – dostrzegają to 
zjawisko. Jednym ze sposobów na wyróŜnienie się z szumu informacyjnego, 
stosowanym przez podmioty komunikujące się z otoczeniem jest poszukiwanie nowych 
form i kanałów komunikacji. MoŜliwą nową drogą dotarcia do konsumenta moŜe być 
wykorzystanie w komunikacji marketingowej zjawiska określanego jako Web 2.0, czyli 
fenomenu społeczności internetowych. Artykuł stanowi próbę określenia moŜliwości 
uŜycia Web 2.0 jako formy marketingu internetowego. Po krótkim zaprezentowaniu 
definicji omawianych pojęć (komunikacji marketingowej, marketingu internetowego, 
oraz WEB 2.0) przedstawiono i scharakteryzowano wybrane i, jak się wydaje, 
najczęściej stosowane formy wykorzystania społeczności internetowych w komunikacji 
marketingowej.  

Definicje podstawowych poj ęć  
W celu usystematyzowania głównych pojęć uŜytych w artykule w tej części 

przedstawione zostaną definicje komunikacji marketingowej, marketingu internetowego 
oraz Web 2.0. Pojęcie komunikacji marketingowej w literaturze przedstawiane jest 

                                                 
1 Leszek Gracz − dr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Ph. Kotler i inni: Principles of Marketing. Second European Edition, Prentice Hall Europe, 1999, s. 248. 
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zwykle z wyróŜnieniem dwóch sprzęŜonych ze sobą części: komunikacji formalnej 
(promocji) oraz komunikacji nieformalnej3 . Komunikacja formalna to reklama, 
promocja sprzedaŜy, sprzedaŜ osobista, public relations i sponsoring. Działania te  
z reguły odbywają się w postaci zaplanowanych akcji, w przeciwieństwie  
do komunikacji nieformalnej, która obejmuje wszystkie inne działania (poza promocją), 
które w sposób bezpośredni lub pośredni niosą komunikaty marketingowe do otoczenia 
rynkowego4. Całościowe, zintegrowane podejście do komunikacji oznacza znacznie 
więcej niŜ tylko uŜywanie tych elementów, wymaga bowiem stworzenia toŜsamości 
organizacji, identyfikacji wizualnej i systemu elementów identyfikujących fimę 5 . 
Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe nowocześnie rozumiana komunikacja 
marketingowa jest zarządzaniem dialogiem firmy z otoczeniem rynkowym.  
Ma przyczynić się do rozwiązywania i utrzymywania partnerskich stosunków  
z uczestnikami rynku. Składają się na nią natomiast wszelkie formy komunikacji 
danego podmiotu z jego z otoczeniem. 

Rozwój i popularyzacja Internetu wywierają znaczący wpływ na działalność 
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. MoŜna zauwaŜyć postępujące przechodzenie 
podmiotów do działalności w sieci, bądź w formie całkowicie wirtualnej (działanie 
wyłącznie w Internecie), częściej jednak w formie komplementarnej, uzupełniającej 
dotychczasową działalność. W praktyce i teorii przenoszenie konkretnych działań do 
sieci określane jest jako „e-działanie” lub „działanie internetowe”, np. prowadzenie 
biznesu poprzez Internet lub w Internecie to „e-biznes” lub biznes internetowy6, handel 
w sieci to „e-handel” lub „handel internetowy”7, itp. Analogicznie przeniesienie i/lub 
prowadzenie działań marketingowych w sieci Internet nazywane jest  
„e-marketingiem” lub „marketingiem internetowym” 8 , w literaturze występuje 
równieŜ określenie „marketing wirtualny”9. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe o ile nie 
zmieniają się cel, ogólne zasady czy funkcje działalności marketingowej, o tyle Internet 
stał się bardzo waŜnym narzędziem realizowania tych elementów. W dalszej części 
artykułu będą uŜywane zamiennie pojęcia marketing internetowy oraz e-marketing.  

Określenie Web 2.0 rozpowszechniło się w 2004 roku, po serii konferencji na temat 
nowych technik internetowych organizowanych przez firmy O'Reilly Media  
i MediaLive International10. W mediach elektronicznych spotykane są następujące 
definicje tego zjawiska: według. Wikipedii Web 2.0 to „określenie serwisów 
internetowych, powstałych po 2001 roku, w których działaniu podstawową rolę 
odgrywa treść generowana przez uŜytkowników danego serwisu” 11 , w serwisie 
„Marketing przy kawie” w jednym z artykułów pojawia się definicja, iŜ „uŜywa się 
terminu Web 2.0 do podkreślenia róŜnicy między modelem Internetu 
jednokierunkowego – grupa autorów i miliony uŜytkowników – a modelem, w którym 

                                                 
3 G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s.80. 
4 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 21-22. 
5 J.M.T. Balmer: Corporate identity: the power and the paradox. „Design Management Journal”, Winter 1995, s. 40. 
6 Por. m.in. W Cellary: Techniki Internetowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 47; A. Hartman, 

J. Sifons, J. Kador: E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej. LIBER, Warszawa 2001, s. III. 
7 Por. m.in. S. Collin: Marketing w sieci. Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 14-15; B. Bishop: Marketing globalny ery 

cyfrowej. PWE, Warszawa 2001, s. 48-62. 
8 Por. m.in. E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. PWE, Warszawa 2006, s. 16. 
9 Por. np. A. Sznajder: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
10 Wiele hałasu o... WEB2.0. http://www.wirtualnemedia.pl/article/127327_Wiele_halasu_o..._WEB2.0.htm (3.05.2008). 
11 Web 2.0. http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (5.05.2008). 
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miliony uŜytkowników współtworzą ten Internet. Oni decydują o tym, co jest widoczne 
i waŜne, co się w nim pojawia i jak to wszystko wygląda” 12. 

Zdaniem autora ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe koncepcja Web 2.0 oznacza 
koncepcję funkcjonowania Internetu, w której tre ść i forma jest tworzona i/lub 
współtworzona przez bardzo duŜą liczbę uczestników. Serwis, który grupuje duŜą 
liczbę uŜytkowników określany jest jako „serwis społecznościowy”, natomiast duŜa 
liczba osób, która dobrowolnie grupuje się w jednym miejscu w Internecie określana 
jest jako „społeczność”. NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe w przeciągu ostatnich kilku lat 
pojawiło się bardzo wiele tego typu serwisów. Obecnie kaŜdy większy portal 
internetowy, jak chociaŜby Interia czy Onet, ma swój przyczółek w świecie Web 2.0, 
czyli serwis społecznościowy13, nie licząc całej gamy innych stron tego typu. 

NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe Web 2.0 nie tyczy się wyłącznie ludzi młodych 
(choć jest wśród nich bardzo popularny, np. według badań Gemius i Yoof niemal 
połowa internautów w wieku od 15 do 25 lat ogląda klipy video na stronach 
internetowych, co czwarty internauta naleŜy przynajmniej do jednej społeczności 
internetowej, a co ósmy prowadzi własny blog14), ale równieŜ innych uŜytkowników 
Internetu, w tym uŜytkowników biznesowych. Przykładowo, w maju 2009 biznesowy 
serwis społecznościowy GoldenLine przekroczył pół miliona zarejestrowanych profili15, 
odnotowując jednocześnie ponad dwa miliony unikalnych uŜytkowników 
odwiedzających ten serwis16. 

Reklama w serwisie społeczno ściowym 
PoniŜej zostaną przedstawione wybrane formy uŜycia Web 2.0 w komunikacji 

marketingowej. Pierwszą i, jak się wydaje, najbardziej oczywistą z form wykorzystania 
społeczności internetowych jest tradycyjna reklama internetowa (najczęściej w formie 
banerów lub linków sponsorowanych) na stronach Web 2.0. Dla wielu z tego typu stron 
to podstawowy model biznesowy i główne źródło przychodów. Zjawisko to działa na 
następującej zasadzie: serwis społecznościowy grupuje internatów wokół interesujących 
ich zagadnień, jednocześnie oferując firmom zewnętrznym moŜliwość dotarcia do 
swoich uŜytkowników z przekazem reklamowym. Ta forma jest najbardziej zbliŜona do 
tradycyjnych mediów. W ten sposób funkcjonują np. serwis z filmami „Youtube” lub 
„Nasza klasa”.  

Ze względu jednak na malejącą skuteczność reklamy banerowej, strony te coraz 
częściej oferują nowatorskie, innowacyjne rozwiązania reklamowe. Przykładowo, portal 
„nasza klasa” jako jedną z form reklamy oferuje utworzenie profilu dla reklamodawcy – 
wokół tego profilu natomiast mogą gromadzić się inni uŜytkownicy. Taka forma 
komunikacji daje reklamodawcy dodatkowe korzyści, tj.: zmniejszenie dystansu do 
odbiorcy, zejście na płaszczyznę rozmówcy, dobrowolność i zaangaŜowanie 
uŜytkownika w kontakt. W ten sposób reklamowana była m.in. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.  
 

                                                 
12 T. Gregorczyk: Internet bez reklamy! „MpK-T”, 2007, nr 155, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=508. 
13  G. Miłkowski: Social networking, czyli wirtualne okno na prawdziwy świat. „MpK-T”, 2007, nr 194, 

http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=664 (7.05.2008). 
14 R. Popiel (Yoof), S. Szmalec (Gemius SA): Gemius i Yoof o popularności stron z plikami muzycznymi i filmami.  

„MpK-T” 2006, nr 149, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=483. 
15 http://www.goldenline.pl/. 
16 dane za Google Analytics . 
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Reklama na blogu 
Według róŜnych szacunków w sieci Internet znajduje się ponad 50 milionów 

internetowych pamiętników, a co sekundę powstają dwa kolejne blogi17 . Jedną  
z pierwszych agencji reklamowych, która postanowiła zagospodarować niszę 
blogowych reklam, była powstała w 2004 roku Blogads. Jej załoŜyciel, Henry Copeland 
twierdzi, Ŝe reklamowanie poprzez blogosferę znacznie róŜni się od standardowych 
sposobów docierania do klienta: „reklamy blogowe muszą mieć ludzki pierwiastek, 
klasyczna reklama nie ma tu sensu”. Idea polega na tym, Ŝe reklama musi być 
integralną częścią bloga, swoistego rodzaju ilustracją. H. Copeland podkreśla, Ŝe 
powinna ona dotyczyć produktu naturalnie wiąŜącego się z zainteresowaniami autora  
i czytelników pamiętnika. Zalety tej formy komunikacji są następujące: z jednej strony 
informacje pochodzące od popularnego bloggera uwaŜane są przez internautów  
za wyjątkowo wiarygodne, z drugiej ci, którzy czytają blogi, znacznie częściej 
informują swoich znajomych o tym, czego dowiedzieli się w sieci.  

Dwie podstawowe formy uŜycia blogu w reklamie to z jednej strony działanie 
zmierzające do tego, by blogger pozytywnie przedstawił swoim czytelnikom dany 
produkt czy markę. Zwykle odbywa się to poprzez dostarczenie bloggerowi produktu 
do przetestowania czy uŜycia w nadziei, Ŝe zostaną one następnie przedstawione  
w pozytywnym świetle. Ta forma wymaga bezpośredniego kontaktu podmiotu 
reklamującego się z bloggerem. Druga forma to umieszczanie reklam w postaci 
banerów, które tym róŜnią się od innych, Ŝe zawierają przyciągający uwagę tekst lub 
cytat z samego bloga. To właśnie ta część reklamy jest najwaŜniejsza, poniewaŜ 
upodabnia ją do bloga. Blogowy banner sam staje się miniblogiem, przyciągając uwagę 
oraz kliknięcia czytającego. Reklama musi być integralną częścią bloga, swoistego 
rodzaju ilustracją, powinna dotyczyć produktu naturalnie wiąŜącego się  
z zainteresowaniami autora i czytelników pamiętnika. 

Własny blog korporacyjny 
Czytelnicy blogów postrzegani są jako istotna i wpływowa grupa opiniotwórcza  

w środowisku biznesowym, dlatego dotarcie do tej grupy docelowej wydaje się 
szczególnie waŜne przy działaniach marketingu internetowego opartego na Web 2.0. 
Uzupełnieniem lub nawet substytutem reklamy na blogach prowadzonych przez 
niezaleŜnych bolgerów moŜe być własny blog korporacyjny. Według badania Eurocom 
Worldwide, firmy, które decydują się na tę formę komunikacji z otoczeniem, kierują się 
przede wszystkim potrzebą wzmocnienia interakcji klientów z firmą. 18 Potwierdziło to 
51% badanych, którzy prowadzą blogi korporacyjne. 23% z nich bloguje, by 
uczestniczyć w debatach i wymianie doświadczeń biznesowych. 14% prowadzących 
takie blogi wskazało, Ŝe uŜywają blogów do podniesienia poziomu rozpoznawalności 
firmy, natomiast 11%, by wzmocnić działania z zakresu pozycjonowania. 

Innym celem bloga korporacyjnego moŜe być edukacja otoczenia w zakresie oferty 
danego podmiotu. Przykładowo, agencja Mediapolis tworzy dla Multimedia Polska blog 

                                                 
17 Ł.Kujawa: Blog dźwignią reklamy. „MpK-T” 2006, nr 149, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=485. 
18 Ponad połowa firm z branŜy technologicznej nie docenia korzyści płynących z prowadzenia blogów korporacyjnych. 

Badanie Eurocom Worldwide. http://www.marketing-news.pl/message.php?art=21347. 
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firmowy, którego główne cele to: edukować i oswajać z telewizją cyfrową, dzielić się 
nowinkami technologicznymi, wymieniać opinie i doświadczenia, doradzać19. 

Własny serwis społeczno ściowy – pozyskanie UGC  
Jak wspomniano wcześniej, Web 2.0 opiera się na zawartości tworzonej przez 

samych uŜytkowników, zwanej równieŜ UGC (od angielskiego User Generated 
Content). MoŜna wymienić kilka pomysłów na wykorzystanie UGC w marketingu 
internetowym. Jednym z nich są firmowe strony, na których uŜytkownicy tworzą treści 
o produkcie dla siebie i innych. Przykładem takich działań moŜe być np. kampania 
mBanku – mFestiwal, polegająca na organizacji konkursu, w którym reklamy banku 
tworzyli sami konsumenci. Za stosunkowo niewielką kwotę (koszt przygotowania 
strony oraz 25 tysięcy złotych nagrody za pierwsze miejsca w kategorii „Film”  
i 10 tysięcy w kategorii „Plakat”, mniejsze nagrody za kolejne miejsca i specjalne 
wyróŜnienia) uzyskano: zgłoszenie 267 filmów i 639 plakatów, zamieszczenie 6000 
komentarzy, oddanie 150 tysięcy głosów i przede wszystkim: uzyskano 1,8 miliona 
odsłon20. KaŜda z nich utrwalała świadomość marki mBank − wywołanie podobnego 
szumu w mediach za pomocą tradycyjnych środków byłoby wielokrotnie droŜsze. 
MoŜliwe jest teŜ łączenie kampanii prowadzonej na serwisach społecznościowych  
z tradycyjnymi mediami, uzyskując dzięki temu efekt synergii. Przykładowo,  
w konkursie na zaprojektowanie opakowania dla zapachu „Puma Create”, 
realizowanym przez dom mediowy MediaCom Warszawa dla Procter&Gamble Prestige 
Products Polska wspólnie z MTV, osiągnięto następujące wyniki: zgłoszono 21 tysięcy 
projektów, na stronie internauci przebywali średnio 14 minut (taki był czas kontaktu  
z marką), zgromadzono około 30 tysięcy adresów e-mailowych, a finał konkursu  
w MTV oglądały 4 miliony osób. Co najwaŜniejsze, wszystko to przełoŜyło się na 
wzrost sprzedaŜy Puma Create o 40 proc. (przy planowanych 20 proc.)21. 

Innym sposobem wykorzystania UGC jest stworzenie strony społecznościowej 
niezwiązanej bezpośrednio z marką lub firmą, lecz nawiązującą do podstawowego 
przekazu, poŜądanego wizerunku i toŜsamości marki. Przykładem takiego działania 
moŜe być serwis udasie.pl uruchomiony przez Coca Colę. W nawiązaniu do hasła  
i przesłania reklamowego marki Coca Cola „Witaj po radosnej stronie Ŝycia” serwis ten 
gromadzi ludzi o wspólnych zainteresowaniach, planach, marzeniach i sukcesach. Istota 
działania jest prosta: internauta po zalogowaniu się w serwisie podaje do wiadomości 
innych swoje cele, marzenia i osiągnięcia. Dodatkowo moŜna wspierać innych  
w dąŜeniu do realizacji ich planów. „Marzenia nie znają granic i podobnie jest  
z UdaSie.pl – jego moŜliwości kreacyjne są nieograniczone – mówi Mikołaj Ciaś, 
Brand Manager marki Coca-Cola w Polsce – a jego funkcje są dynamicznie 
rozbudowywane”.22 

Wpływ opinii internatów i mo Ŝliwo ści zarządzania nimi 
Głos internautów nabiera w sieci coraz większego znaczenia. Opinie  

i rekomendacje konsumentów stanowią swoistą przeciwwagę dla natarczywego 

                                                 
19 Agencja Mediapolis podpisała umowę z Multimedia Polska. http://www.marketing-news.pl/message.php?art=20579. 
20  J. Müller, T. Gregorczyk: DuŜy szum, niski koszt. „MpK-A”, 2008, nr 257, http://www.marketing-

news.pl/article.php?art=1512. 
21 T. Gregorczyk: Łam obawy, a zyskasz. „MpK-T”, 2007, nr 195, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=668. 
22 Marzysz – uwierz! Razem UdaSie na pewno! http://www.marketing-news.pl/message.php?art=6386. 
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przekazu reklamowego, a jednocześnie ułatwiają poszukującym poruszanie się  
w dŜungli ofert23. Wśród polskich portali typowo konsumenckich moŜna wymienić  
np. „Komentuj.pl”, „Dobrywybor.pl”, „Ceneo.pl” czy „Opineo.pl”. Ten ostatni 
gromadzi opinie o rodzimych sklepach internetowych. Jeśli kupujący są zadowoleni  
z jakości obsługi danego e-sprzedawcy, nagradzają go wysoką punktacją, gdy zaś 
zawodzi on w jakiś sposób ich zaufanie, pokazują mu „Ŝółtą kartkę” opisując potknięcia 
i wystawiając niskie noty. Obecnie liczba opinii prezentowanych przez serwis oscyluje 
wokół 40 tysięcy. Największym serwisem w Polsce, który m.in. gromadzi opinie 
internautów jest „Skąpiec.pl”. Na stronie tej znajduje się juŜ około 40 tysięcy opinii  
o produktach24. Według badania Megapanel PBI/Gemius (z 2007 r.) prawie co piąty 
polski internauta odwiedził przynajmniej jeden tego typu serwis25 . Z analiz 
przeprowadzonych przez tę samą agencję wynika, Ŝe w kwietniu 2006 r. internetowe 
porównywarki odwiedziło niemal 930 tysięcy osób, rok później zaś liczba ta wzrosła do 
ponad 2,7 miliona. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe Internet jest najwaŜniejszym źródłem 
informacji dla aŜ 57% z nich. 

Głos internautów bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedaŜowe. Potwierdzają 
to wyniki najnowszego badania firmy Vovici, przeprowadzonego w sierpniu 2008 roku 
na próbie ponad 4 tys. właścicieli i kierownictwa sklepów internetowych działających 
na terenie Unii Europejskiej i USA26. Ponad połowa respondentów (57%) przyznaje,  
Ŝe ich sklepy on-line dzięki wykorzystaniu nowinek technicznych oraz 
najpopularniejszych elementów Web 2.0 zarabiają więcej. Wśród najczęściej 
stosowanych wymieniono: komentowanie i ocenianie produktów, wideo prezentacje,  
a takŜe moŜliwość porównania produktów róŜnych producentów. Z przeprowadzonych 
badań takŜe wynika, Ŝe sprzedaŜ w sklepach on-line wzrasta, gdy wokół sklepu 
powstaje społeczność lub gdy potencjalni klienci mogą korzystać z kanału RSS czy teŜ 
newslettera. 

Podsumowanie 
Web 2.0 wydaje się zajmować coraz trwalsze miejsce jako forma marketingu 

internetowego. Przyglądając się rozwojowi róŜnych form komunikacji dzięki 
społecznościom internetowym naleŜy postawić tezę, Ŝe nie jest to jedynie krótkotrwały 
trend czy kolejna „bańka mydlana” rozdmuchana do ogromnych rozmiarów, ale stały  
i trwały element e-marketingu. Kilka podstawowych form Web 2.0 zaprezentowanych 
w artykule: reklama w serwisie społecznościowym, reklama na blogach, własne blogi 
firmowe, własne serwisy społecznościowe oraz zarządzanie opiniami internautów nie 
wyczerpują całej gamy moŜliwości oferowanych przez tę formę marketingu 
internetowego, ale, zdaniem autora, ukazują podstawowe kierunki, w jakich zjawisko to 
podąŜa. 

 

                                                 
23M. Janiszewska: Nadchodzi era prosumenta. „MpK-T”, 2008, nr 207, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=716. 
24 Ibidem. 
25 http://www.gemius.pl. 
26 Badanie Vovici. Za: Web 2.0 zwiększa sprzedaŜ w sklepach online. http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=18572. 
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POSSIBILITIES OF USING INTERNET SOCIAL NETWORKS 
PHENOMENON (WEB 2.0) IN MARKETING COMMUNICATION 

Summary  
The paper is an attempt to define possibilities of using Web 2.0 phenomenon as a form  

of internet marketing. The first part of the paper presents the definitions of main concepts used, 
namely: marketing communication, internet marketing and Web 2.0. The second part of the paper 
presents several main forms of communication using Web 2.0, such as: ads in social network 
services, ads in blogs, corporate own blogs, corporate own social network sites and management 
of users’ opinions. These forms are illustrated by appropriate examples. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Agnieszka Kacprzak-Choińska1 

SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE A KOMUNIKACJA 
MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i moŜliwości wykorzystania społeczności 

wirtualnych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Pierwsza część koncentruje się na 
wyjaśnieniu terminu społeczności wirtualnych oraz przedstawieniu ich genezy. Następnie 
zaprezentowany jest stan badań nad tematem wspólnot wirtualnych w marketingu oraz wyniki 
badań własnych, wskazujących na występowanie na polskim rynku młodzieŜowym duŜej grupy 
konsumentów zainteresowanych uczestnictwem w tego rodzaju wspólnotach. Ostatnia część 
artykułu skupia się na pokazaniu moŜliwości praktycznego wykorzystania tego zjawiska  
w projektowaniu strategii marketingowej firmy.  

Wstęp 
W epoce postmodernizmu obserwuje się tworzenie nowych plemion, które moŜna 

zdefiniować jako płynne, ciągle zmieniające się zbiorowości społeczne, połączone 
podzielanymi emocjami, stylami Ŝycia, przekonaniami moralnymi i praktykami 
konsumpcyjnymi2. Członkostwo w takich grupach przekracza bariery kulturowe, 
narodowe, czy rasowe, gdyŜ kaŜdy, kto podziela dane pasje, czy przekonania, moŜe się 
do nich przyłączyć. W związku z tym, konsumpcja jest często uŜywana do pokazywania 
roli, jaką konsument aktualnie odgrywa3. NaleŜenie do współczesnych plemion jest dla 
ludzi waŜniejsze niŜ przynaleŜność do klasy społecznej w tradycyjnym rozumieniu. 
Status społeczny, który był sztywnym wyznacznikiem pozycji jednostki  
w społeczeństwie w czasach nowoczesnych, jest zastępowany konfiguracją społeczną, 
czyli dynamicznym i elastycznym pozycjonowaniem jednostki w jej 
postmodernistycznych plemionach.  

Zbiorowości te najczęściej znajdują swoje miejsce w przestrzeni wirtualnej. 
Zdaniem M. Castells’a obecnie wirtualne sieci kontaktów zastępują społeczności 
lokalne, jako główne formy związków społecznych4. Internetowe sieci są strukturami 
otwartymi, zdecentralizowanymi, opartymi na zaufaniu i wspólnie podzielanych 

                                                           
1 Agnieszka Kacprzak-Choińska − mgr, Zakład Socjologii Organizacji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. 
2 M. Maffesoli: Time of the Tribes. Sage Publications, London 1996; B.Cova: Community and consumption: Towards  

a definition of the „linking valu” of product or services. „European Journal of Marketing” 1997, Nr 31/5, s. 297-316. B.Cova, 
V.Cova: Tribal aspects of postmodern consumption research: The case of French In-line roller skaters. „Journal of Consumer 
Behaviour” 2001, Nr 6, s. 67-76. 

3 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall: Consumer Behaviour. Wiley, New York 2006. 
4 M. Castells: Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem. Rebis, Poznań 2006, s. 45. 
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wartościach, stając się formą uporządkowania społecznego, która najlepiej odpowiada 
wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego5. 

Istota społeczno ści wirtualnych 
Grupy funkcjonujące w Internecie nazywa się zazwyczaj „virtual communities”,  

co tłumaczy się jako grupy wirtualne, społeczności wirtualne albo wspólnoty wirtualne.  
Autorem pierwszej definicji społeczności wirtualnych był Howard Rheingold, który 
określił je jako zbiorowości, posiadające dwie waŜne cechy: zaangaŜowanie 
emocjonalne uczestników oraz dostatecznie długi czas działania6. Inna definicja mówi, 
Ŝe społeczność on-line to grupa ludzi, którzy odbywają interakcje w środowisku 
wirtualnym, mająca określony cel działania, oparta na technologiach i przestrzegająca 
określonych norm i przepisów7. Zdaniem M. Castells’a, wirtualna wspólnota jest to 
samodefiniująca się, elektroniczna sieć interaktywnej komunikacji, zorganizowana 
wokół podzielanych zainteresowań lub celów, chociaŜ niekiedy komunikacja staje się 
celem samym w sobie8. Wspólnoty wirtualne z reguły powstają po to, aby połączyć 
ludzi o podobnych zainteresowaniach, problemach czy poglądach. Jednak wraz  
z upływem czasu interakcja w sieci rozszerza się i zakres komunikacji zmienia się  
z funkcjonalnego na ogólno wspierający.   

P. Wallace dzieli grupy wirtualne według rodzaju kontaktów między ich 
uczestnikami9. Na jednym krańcu kontinuum wyróŜnia grupy, składające się z ludzi 
znających się osobiście, dla których środowisko wirtualne jest tylko platformą 
komunikacyjną w przerwach między osobistymi spotkaniami. Dalej występują róŜne 
formy grup, skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy znajomość 
zawarli w świecie wirtualnym, ale ich członkowie często spotykają się na specjalnych 
zjazdach, aby skonfrontować swoje wyobraŜenia o innych uczestnikach  
z rzeczywistością. Na drugim krańcu spektrum znajdują się grupy, których członkowie 
poznali się w świecie wirtualnym i tylko do tego zamierzają ograniczyć swoje relacje. 
W tych grupach poczucie wspólnoty wytwarza się jedynie za pośrednictwem dynamiki 
sieciowej interakcji. Inny moŜliwy podział to klasyfikacja według celu działania.  
A. Armstrong i J. Hagel wymieniają10: 

– wspólnoty wymiany, które ułatwiają sprzedawanie i kupowanie produktów 
praz usług i dostarczają informacji związanych z tymi transakcjami, 

– wspólnoty zainteresowań, które skupiają osoby komunikujące się w zakresie 
konkretnych tematów, 

– wspólnoty fantazji, w których moŜna wymyślać nowe otoczenia, osobowości  
i historie, 

– wspólnoty wsparcia, które skupiają się na dyskusji na temat określonych 
wydarzeń Ŝyciowych i wymianie duŜej liczby informacji osobistych. 

Na koniec tego krótkiego przeglądu typologii wirtualnych społeczności, warto 
zaznaczyć, Ŝe moŜna je równieŜ rozróŜniać według rodzaju uŜytego oprogramowania 

                                                           
5 M. Juza: Sieć społeczna – nowoczesne plemię. W: Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu. Red. J. Kurczewski.  

Wyd. Trio, Warszawa 2006, s. 56. 
6 H. Rheingold: The Virtual Community. http://www.well.com/~hlr/vcbook/. 
7 M. Podgórski: Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii. W: Wielka sieć. E-seje z socjologii…op.cit.,  

s. 72. 
8 M. Castells: Społeczeństwo sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 62. 
9 P. Wallace:. Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. 
10 A. Armstrong, J. Hagel:  The Real value of the On-line Communities. „Harvard Business Review” 1996, s. 134-142. 
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(forum, lista dyskusyjna, czat, serwis społecznościowy), według wielkości i daty 
powstania, według kulturowego zaplecza ich członków, czy wreszcie sposobu 
zarządzania grupą11. 

Badania nad społeczno ściami wirtualnymi na świecie  
i w Polsce 

D. Arthur i inni stwierdzili, Ŝe jedną z pięciu korzyści, dla których ludzie sięgają  
po interaktywne technologie (jak np. serwisy społecznościowe) jest dąŜenie do 
wchodzenia w interakcje społeczne12. Najłatwiejszym sposobem na rozrywkę jest 
obecnie nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Interaktywne 
technologie pozwalają być w kontakcie z przyjaciółmi 24 godziny na dobę. Nie tylko 
częstotliwość kontaktów się zmieniła, ale teŜ sposób, w jaki one przebiegają. Brak 
kontaktu bezpośredniego pozwala pokazywać się od najlepszej strony, a więc w sposób 
bardziej odwaŜny, zabawny i wyzwolony. Natychmiastowe wysyłanie wiadomości 
pozwala uczestniczyć w Ŝyciu innych ludzi, wiedzieć zawsze, co właśnie robią oraz 
uczestniczyć w podejmowaniu przez nich decyzji. 

N. Yee, po przebadaniu 30 tysięcy uŜytkowników platform do gier wirtualnych  
w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, Ŝe męŜczyźni i kobiety róŜnią się motywacją, dla 
której biorą udział w tego typu grach13. MęŜczyźni zostają członkami wspólnoty graczy, 
najczęściej dlatego, iŜ dąŜą do osiągnięć, a dla kobiet najwaŜniejsza jest potrzeba 
wchodzenia w relacje z innymi. Kobiety częściej niŜ męŜczyźni przyznawały, Ŝe 
przyjaciele, jakich znalazły w świecie wirtualnym, są dla nich równie waŜni jak 
przyjaciele rzeczywiści. Młodsi uŜytkownicy (11-18 lat) częściej niŜ starsi przyznawali 
się do posiadania głębokich relacji z osobami poznanymi podczas gry i dzielenia się  
z nimi swoimi sekretami. 

Brytyjskie badania J. Rolfe i M. Gilberta, przeprowadzone wśród osób w wieku  
18-24 lata, pokazały, Ŝe ponad połowa ankietowanych (53%) zadeklarowała poznanie 
nowych przyjaciół za pośrednictwem Internetu14. Szczególnie popularną odmianą 
społeczności wirtualnych są serwisy społecznościowe. UmoŜliwiają one uŜytkownikom 
stosunkowe łatwe załoŜenie swojej strony internetowej (tzw. profilu) z informacjami na 
swój temat, galeriami swoich zdjęć, odnośnikami do interesujących miejsc w sieci. 
Oprócz przeglądania profili innych osób moŜna przy ich pomocy przyłączać się do grup 
osób o podobnych zainteresowaniach lub wartościach i wspólnie dyskutować  
na specjalnych forach dyskusyjnych. Serwisy te są szczególnie popularne wśród ludzi 
młodych, dla porównania w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych 80% młodych ludzi  
w wieku 18-21 lat oraz zaledwie 30% dorosłych uŜytkowników Internetu miało 
załoŜony swój profil w jednym z serwisów społecznościowych.  67% uŜytkowników 
serwisów społecznościowych deklaruje, iŜ często mówi swoim przyjaciołom  
o produktach i markach, którymi się interesuje15. 

                                                           
11 J. Preece, D. Maloney-Krichmar, C. Abras:  History of Emergence of Online Communities. http://www.ifsm.umbc.edu/ 

~preece/paper/6%20Final%20Enc%20preece%20et%20al.pdf. 
12 D. Arthur, C. Sherman, D. Appel, L. Moore: Why young consumers adopt interactive technologies. „Young Consumers” 

2006, Nr 2, s. 33-38. 
13 N. Yee: The Demographics, Motivations, and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical 

Environments. „Presence” 2006 , Nr 15/3, s. 309-329. 
14J.  Rolfe, M. Gilbert: Youth, new media, technology and communication. „Young Consumers”  2006 , Nr 2, s. 15-21 
15 C. Li: How Consumers Use Social Networks. http://www.forrester.com/go?docid=41626. 
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S. Cooper, D. McLoughlin i A. Keating zbadali, jakie typy produktów są związane 
ze społecznościami wirtualnymi16. Wyodrębnili dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza  
z nich to produkty integrujące z grupą, do których zaliczają się wszystkie dobra, słuŜące 
jako medium, za pomocą którego, plemiona ustanawiają więź pomiędzy swoimi 
członkami. Aby uzyskać dostęp do społeczności, jednostka często musi pokazać 
określone zachowania konsumpcyjne, które odgrywają rolę pomocnika w odgrywaniu 
pewnych rytuałów. Za przykład moŜe posłuŜyć uczestnictwo w wielkich imprezach 
sportowych lub rozrywkowych, czy oglądanie określonych programów telewizyjnych, 
takich samych jak inni członkowie plemienia. Drugi rodzaj to produkty, które słuŜą jako 
rekwizyty do odgrywania pewnych ról społecznych. Fundamentalną cechą 
ponowoczesności jest fakt, Ŝe konsumenci dzięki postępom w dziedzinie technologii  
i produkcji mogą odgrywać więcej ról oraz zajmować więcej róŜnych pozycji  
w społeczeństwie, niŜ to było moŜliwe w tradycyjnym społeczeństwie. Potrzebują  
w związku z tym wielu rozmaitych produktów, które będą im ułatwiły pokazywanie 
innym, jaką rolę aktualnie grają. Do dóbr takich zaliczają się przede wszystkim 
określony ubiór, obuwie, gadŜety, uŜywane marki kosmetyków, czy spoŜywane napoje.  

Według badania D-Link Technology Trend, 31%  Polaków wieku 15-75 lat 
korzysta z serwisów społecznościowych, ułatwiających utrzymanie kontaktów z rodziną 
i przyjaciółmi oraz umoŜliwiających nawiązywanie nowych znajomości z osobami  
o podobnych pasjach i zainteresowaniach17. Pierwszą witryną tego rodzaju w Polsce 
było, powstałe w 2004 roku i skupiające głównie młodzieŜ, Grono.net, które w chwili 
obecnej ma prawie dwa miliony uŜytkowników. Zapytani o przyczyny korzystania  
z tego typu witryn, ankietowani na pierwszym miejscu wymienili chęć podtrzymania 
dotychczasowych kontaktów towarzyskich (57%), na drugim miejscu ciekawość (52%), 
na trzecim − znajdowanie nowych przyjaciół (25%) i wreszcie na czwartym moŜliwość 
dyskutowania na ciekawe tematy (18%). Najbardziej popularne serwisy 
społecznościowe przedstawione są w tabeli 1. AŜ 73% internautów ma swój profil na 
serwisie Nasza Klasa, 20% korzysta z Fotki.pl, 11% z Grono.net, 7% z Sympatii, a 2% 
z Goldenline. 

Tabela 1. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce 

 Nazwa serwisu Liczba uŜytkowników 
(real users) 

1. Nasza-klasa.pl 9 230 430 
2. Gazeta.pl − Społeczności 4 167 360 
3. Onet.pl − Społeczności 3 599 433 
4. Wirtualna Polska − Społeczności 3 511 194 
5. Grupa GG Network − serwisy społecznościowe 3 411 000 

śródło: Megapanel PBI/Gemius (luty 2009). http://www.audyt.gemius.pl/. 

Dzięki olbrzymiej popularności, jaką w roku 2007 zdobył serwis Nasza Klasa, 
umoŜliwiający odnajdywanie znajomych ze szkolnej ławy, serwisy społecznościowe 
przestały być jedynie domeną młodzieŜy. Obecnie średnia wieku uŜytkowników jedynie 
dwóch portali społecznościowych – Grono.net oraz Fotki.pl- wynosi poniŜej 30 lat.  

                                                           
16 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating: Individual and neo-tribal consumption: Tales from the Simpsons of Springfield. 

„Journal of Consumer Behaviour” 2005, Nr 4/5, s. 330-344. 
17 Badanie D-Link Technology Trend (2008). Millard Brown − SMG/KRC. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2368798. 
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Znacznie mniejsza liczba Polaków, bo zaledwie 16%, uczestniczy w innych 
formach wspólnot wirtualnych, jakimi są fora dyskusyjne. W porównaniu z serwisami 
społecznościowymi zapewniają one duŜo większą anonimowość (uŜytkownicy 
występują pod pseudonimami,  a nie imionami i nazwiskami), ale teŜ ich funkcje 
ograniczają się jedynie do moŜliwości prowadzenia asynchronicznej dyskusji na róŜne 
tematy. Tabela 2 przedstawia listę pięciu największych forów dyskusyjnych w Polsce. 

Tabela 2. Największe fora dyskusyjne w Polsce 

 Nazwa forum/Tematyka Liczba napisanych 
wiadomości 

Liczba 
uŜytkowników 

1. 
WizaŜ.pl 
Kobiece (uroda, moda, dzieci, śluby itp.) 

11.778.288 362.965 

2. 
Ogame.pl 
Dla graczy w grę strategiczną „Ogame” 

9.846.515 124.563 

3. 
Pclab.pl 
Pomoc dla uŜytkowników komputerów 

6.564.638 121.064 

4. 
Elektroda.pl 
Forum na temat elektroniki 

5.649.049 740.268 

5. 
Miau.pl 
Forum dla miłośników kotów 

4.147.903 27.025 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingu serwisu Big-boards.com. http://rankings.big-
boards.com/?sort=posts&filter=all,PO (07.05.2009) 

O ile forum Pclab.pl w mniejszym stopniu stanowi społeczność wirtualną, z uwagi 
na duŜą liczbę jednorazowych uŜytkowników i nastawienie na dzielenie się 
informacjami, a nie emocjami, tak juŜ pozostałe wymienione fora stanowią dobre 
przykłady wirtualnych plemion. Przykładowo, na WizaŜu.pl moŜna zaobserować 
społeczności mam, których dzieci urodziły się w tym samym miesiącu, czy kobiet 
przygotowujących się do ślubu w tym samym roku. Zdominowane przez młodzieŜ jest  
z kolei forum Ogame.pl, skupiające fanów gry internetowej. Doskonałym przykładem 
wirtualnego plemienia jest równieŜ forum Miau.pl, obejmujące miłośników kotów. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe dla wielu ludzi społeczności wirtualne są tak samo realne, jak 
te ze świata fizyczne, róŜniąc się jedynie platformą kontaktów. Relacje, nawiązane za 
pośrednictwem Internetu są w większości przypadków podtrzymywane i pogłębiane  
w świecie rzeczywistym. Według badań OBOP, aŜ 64% młodych ludzi, którzy poznali 
się przez Internet spotkało się potem osobiście, a 46% nadal utrzymuje te kontakty18. 

Wyniki bada ń własnych – polska młodzie Ŝ a społeczno ści 
wirtualne 

Badania własne przeprowadzone na grupie 309 uczniów szkół średnich  
w dziewięciu róŜnych miastach Polski pokazały, Ŝe przynaleŜność do społeczności 
wirtualnych nie jest jeszcze zjawiskiem tak powszechnym, jak w krajach zachodnich, 
aczkolwiek da się wyodrębnić grupę młodzieŜy, która przeniosła w duŜym stopniu 
swoje Ŝycie towarzyskie do rzeczywistości wirtualnej. PrzynaleŜność do społeczności 
wirtualnych zadeklarowało 60% badanych męŜczyzn i 40% badanych kobiet. 
Najczęściej naleŜą oni do zaledwie jednej wirtualnej społeczności, chociaŜ są teŜ osoby 

                                                           
18 M. Szpunar: Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie. W: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty 

funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L. Haber, M. Niezgoda. Wyd. Uniwersytetetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 158-
167. 
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naleŜące do 4 i więcej grup (17% męŜczyzn i 7% kobiet) – rys. 1. Występuje tu istotna 
statystycznie róŜnica między grupą dziewcząt i chłopców (χ2=14,351, df=3), 
wynikająca zapewne z faktu, iŜ młodzi męŜczyźni sprawniej poruszają się w świecie 
nowoczesnych technologii. Co trzeci młody męŜczyzna i co czwarta młoda kobieta 
deklarująca przynaleŜność do społeczności wirtualnych kupuje produkty i usługi, które 
wiąŜą się z byciem członkiem danej grupy. 

59%

16%

18%

7%

40%

24%

19%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

do Ŝadnej

do jednej grupy

do 2-3 grup

do 4 i więcej grup

męŜczyźni

kobiety

 
Rys. 1 Liczba grup, do których naleŜą respondenci 
Źródło: badania własne, N=309 

W tabeli 3 pokazano postawy badanej młodzieŜy wobec wykorzystywania Internetu 
jako narzędzia tworzenia nowych wspólnot społecznych. Co trzeci młody człowiek 
deklaruje posiadanie swojego ulubionego forum internetowego. Co czwarty natomiast 
ma hobby, które dzieli z grupą znajomych poznanych przez Internet. Większość  
z ankietowanych uwaŜa jednak, Ŝe to znajomi realni rozumieją ich lepiej niŜ ludzie 
poznani we wspólnotach wirtualnych. 66% z nich równieŜ deklaruje, iŜ uŜywa Internetu 
raczej jako źródła informacji niŜ narzędzia do pozyskiwania nowych przyjaciół.  

Z przeprowadzonych badań wynika zatem, iŜ fenomen społeczności wirtualnych 
pojawił się juŜ w Polsce, jednak jego siła oddziaływania obejmuje na razie zaledwie 
połowę młodych osób, co pozwala przypuszczać, Ŝe w grupie osób starszych, mniej 
otwartych na nowinki technologiczne, procent ten jest jeszcze mniejszy. Obserwując 
jednak trendy występujące w rozwiniętych gospodarkach zachodnich, liczby te będą 
rosnąć z roku na rok i nie mogą być lekcewaŜone podczas projektowania działań  
w zakresie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw.  
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Tabela 3. Zestawienie wyników badania 

Wyszczególnienie 
Całkowi-

cie się 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Całkowi-
cie się nie 
zgadzam 

Mam swoje ulubione forum/fora 
internetowe 13% 18% 17% 22% 30% 

Mam hobby, które dzielę z grupą 
znajomych poznanych przez Internet 11% 14% 16% 22% 37% 

Mam wraŜenie, Ŝe ludzie, których 
znam na Ŝywo, nie rozumieją mnie tak 
dobrze, jak moi znajomi poznani 
przez Internet.  

4 % 10% 15% 20% 51% 

Internet umoŜliwił mi poznanie po-
dobnych do mnie ludzi, pochodzących 
z róŜnych stron Polski i  świata. 

10% 21% 17% 17% 35% 

Internet słuŜy mi raczej do nawiązy-
wania nowych znajomości niŜ do zdo-
bywania informacji 

3% 11% 20% 27% 39% 

Źródło: badania własne, N=309 

Wykorzystanie społeczno ści wirtualnych w komunikacji 
marketingowej przedsi ębiorstw 

Uczestnicy społeczności wirtualnych bardzo często uŜywają produktów po to, aby 
zdefiniować siebie i wyrazić swoją toŜsamość w społeczeństwie, w takim samym 
stopniu, jak dla ich utylitarnego przeznaczenia. Produkty rynkowe mogą pełnić rolę 
emblematów, którymi plemiona odróŜniają się od siebie. W ostatnich czasach mamy do 
czynienia z powstawaniem duŜej ilości takich „metkowanych” przez handel nowych 
plemion19. WaŜną rolę w budowaniu podzielanego systemu znaczeń między członkami 
danego plemiona konsumentów odgrywa reklama. Obecny Konsument pragnie 
marketingu opartego na doświadczeniu, który podkreśla interaktywność, łączność  
i kreatywność, pozwalając mu angaŜować się w tworzenie przekazu marketingowego20. 
Jak zauwaŜa R. Kozients, od specjalistów do spraw marketingu oczekuje się obecnie, 
aby komunikowali znaczenie marki surfującemu po sieci „prosumentowi”, który tworzy 
podczas konsumowania i jest członkiem szeregu róŜnych grup i wspólnot w oparciu  
o swoją unikalną kombinację konsumpcji, kreatywności i zainteresowań21.  

Zdaniem G. McWiliama, w ostatnich czasach słowo „wspólnota” zaczyna powoli 
zastępować słowo „relacja” w marketingu22. Coraz więcej firm tworzy wspólnoty 
internetowe dla swoich uŜytkowników, którzy mogą w nich wymieniać się opiniami na 
temat produktów23. Wirtualne społeczności konsumentów tworzone są na dwa sposoby: 
spontanicznie przez konsumentów, albo celowo przez sprzedawcę. Wspólnoty tworzące 
się spontanicznie niosą niebezpieczeństwo zepsucia reputacji marki. Sprzedawcy często 

                                                           
19 N. Klein: No logo. Świat Literacki, Izabelin 2004. 
20 M. Patterson: Direct marketing in postmodernity: neo-tribes and direct communications. „Marketing 

Intelligence&Planning” 1998, Nr 16/1, s. 68-75. 
21 R. Kozients: Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising. „Journal of Advertising Research” 2006, Nr 9,  

s. 279-288. 
22 G. McWilliam: Building Stronger Brands through Online Communities. „Sloan Management Review” 2000, Nr 41/3,  

s. 43-54. 
23 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall: op.cit. 
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usiłują kontaktować się z takimi spontanicznie powstałymi grupami w celu konsultacji 
na temat nowych produktów, czy ich ulepszeń. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe nową 
jakością wprowadzoną przez wspólnoty konsumpcji są szerokie moŜliwości wymiany 
opinii między klientami. W tradycyjnych relacjach marketingowych, przepływ 
informacji miał miejsce jedynie na linii sprzedawca-klient i z powrotem, gdy 
tymczasem w plemionach konsumenckich, ma miejsce teŜ dialog poziomy między 
konsumentami. 

Aby optymalnie wykorzystać stworzoną przez sprzedawcę wspólnotę skupioną 
wokół danej marki, czy szerszej kategorii produktowej, naleŜy znaleźć jakiś 
interesujący temat związany z marką, na który ludzie będą chcieli rozmawiać. 
Przykładowo, producent sprzętu AGD firma Bosh stworzyła serwis poświęcony 
majsterkowaniu, korporacja Disney − serwis dla matek, a telewizja CNN dla osób 
odbywających częste podróŜe słuŜbowe24. Konsumenci muszą być zainteresowani 
tematem, mieć na jego temat opinie i być wystarczająco entuzjastycznie nastawieni, 
Ŝeby dzielić się z innymi swoimi poglądami. Korzyści płynące z posiadania własnej  
e-społeczności są nie do przecenienia. Klienci udzielający się w tego typu wspólnotach 
są bardziej lojalni, co przekłada się na zwiększenie popytu na produkty firmy, który 
wynika zarówno z częstszych zakupów, jak i polecania produktów firmy innym.  
E-społeczności ułatwiają równieŜ przeprowadzanie badań jakościowych, gdyŜ 
konsumenci dostają moŜliwość anonimowego wyraŜania swoich opinii o produktach  
i usługach firmy, jednocześnie dyskutując na ten temat z innymi członkami wirtualnej 
wspólnoty. Konsumenci często dostarczają bezpłatnie treści dla serwisu, w postaci 
recenzji produktów oraz artykułów związanych z jego tematyką. Wreszcie dodanie 
moŜliwości kupna on-line produktów, na temat których toczy się dyskusja,  
w bezpośredni sposób przekłada się na poziom ich sprzedaŜy25. 

Zdaniem B. Covy i V. Covy, przedsiębiorstwo juŜ na poziomie planowania nowego 
produktu powinno brać pod uwagę moŜliwości jego wykorzystania w kreowaniu 
plemiennych zachowań konsumenckich26. Oferowane produkty i usługi powinny mieć 
cechy, umoŜliwiające łączenie konsumentów jako wspólnoty ich entuzjastów, czy 
zwolenników. Przykładowo, miłośnicy, modnych kilka lat temu, zabawek „Furby” 
potrafili rozmawiać o nich godzinami na specjalnych czatach i forach internetowych.  

Warto skupić się równieŜ na wykorzystaniu istniejących juŜ społeczności. DuŜe 
pole manewru stwarzają tu zwłaszcza serwisy sieci Web 2.0, które umoŜliwiają 
uŜytkownikom bardzo szeroko rozwiniętą komunikację oraz zapraszają ich do 
tworzenia danego miejsca w sieci poprzez dodawanie własnych artykułów, komentarzy, 
opinii, materiałów informacyjnych, filmików itp.27 Stanowią one doskonałe miejsce do 
stosowania marketingu szeptanego (wirusowego). Marketing szeptany  
(ang. buzzmarketing lub word of mouth marketing) polega na aktywacji autetycznych 
rozmów konsumentów na temat marek. Celem jest przekonanie konsumentów, Ŝe 
marka jest na tyle fascynująca, iŜ warto o niej rozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi. 
Kreowanie „szumu” rozpoczyna się zazwyczaj od komunikatów odwołujących się do 
róŜnego rodzaju społecznych tematów tabu, rzeczy niezwykłych, oburzających, 

                                                           
24 G. McWilliam: op.cit. 
25 W. Gustowski: E-Społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-

marketingowych. Złote Myśli, Gliwice 2007. 
26 B. Cova, V. Cova: op.cit., s. 50. 
27 W. Gustowski: op.cit., s. 74. 
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śmiesznych lub tajemniczych28. Marekting szeptany w wersji elektronicznej jest 
nazywany marketingiem wirusowym. Największym przedsięwzięciem tego rodzaju jest 
witryna „Vocalpoint” firmy Procter&Gamble, za pośrednictwem której gospodynie 
domowe mogą wymieniać się doświadczeniami związanymi z uŜytkowaniem 
produktów firmy. 

Serwisy społecznościowe w szczególny sposób nadają się do wykorzystania dla 
celów marketingu wirusowego. Najbardziej powszechnym sposobem ich wykorzystania 
jest stworzenie profilu marki, co pozwala uŜytkownikom serwisu na dodawanie jej do 
grupy swoich przyjaciół. Idea wchodzenia w przyjacielskie relacje z marką moŜe 
wydawać się dziwna, ale wbrew pozorom jest bardzo popularna. Jak zauwaŜa C. Li, 
profil filmu „X-men” mógł poszczyć się 2 milionami wirtualnych przyjaciół na serwisie 
MySpace, a marka bielizny Victoria Secret 200.000 na serwisie MySpace i 300.000  
na serwisie Facebook29. Młodzi uŜytkownicy serwisów społecznościowych są bardziej 
zainteresowani profilami swoich ulubionych marek (37% dodaje takie marki do swoich 
przyjaciół) niŜ osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich rozmawia o markach, którymi 
są zainteresowani ze swoimi przyjaciółmi. WaŜne jest, aby tworząc swój profil na 
serwisie społeczościowym, pamiętać iŜ jego uŜytkownicy nie chcą być biernymi 
obserwatorami, ale pragną włączyć się w dialog i nawiązywać relacje z innymi. Zatem 
naleŜy skupić się na dostarczaniu takiej zawartości, która będzie pobudzała 
uŜytkowników do dyskusji oraz zachęcała ich do dzielenia się nią ze swoimi 
przyjaciółmi (np. zabawne filmiki czy zdjęcia). 

VIRTUAL COMMUNITIES AND COMPANIES’  
MARKETING COMMUNICATIONS 

Summary 

The paper presents the significance of virtual communities and possibilities of using them  
in companies’ marketing communications. The first part concentrates on the explanation  
of the term „virtual community” and their origins. Subsequently, the state of research in the field 
of virtual communities and marketing is presented, as well as own research results, which indicate 
at the occurrence of a large group of consumers involved in these kind of postmodern tribes  
in polish youth market. The last part of the paper focuses on presentation of possible usage  
of virtual communities in companies’ marketing strategy.  

                                                           
28 M. Hughes: Marketing szeptany. MT Biznes, Warszawa 2005, s. 41. 
29 C. Li, op.cit. 
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PROMOCJA W INTERNECIE W ŚWIETLE 

PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Streszczenie 
Kreowanie działalności firm w oparciu o moŜliwości, jakich dostarczają technologie 

internetowe stało się juŜ powszechną praktyką. Dotyczy to równieŜ prowadzonej tą drogą 
promocji, a głównie reklamy. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe firmy chętnie korzystają  
z dostępnego wachlarza narzędzi promocji internetowej, a szczególnie z witryny firm  
i produktów. Zdaniem badanych promocja w Internecie to: wysoka skuteczność, łatwość kontroli 
oraz oszczędność czasu i pieniędzy. 

Wstęp 
E-biznes to prowadzenie i kreowanie działalności w oparciu o moŜliwości, jakich 

dostarczają technologie internetowe. Wśród korzyści na pierwszy plan wyłaniają się 
szybkość, elastyczność, wygoda, dostosowanie do indywidualnych potrzeb,  
a najistotniejsze: niski koszt komunikacji i reklamy. Prowadzenie działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem Internetu jest zagadnieniem bardzo waŜnym. Firma, 
która chce sprostać coraz większym wymaganiom rynku musi być obecna w Internecie.  

Istnienie w sieci ułatwia nawiązanie kontaktów biznesowych, zapewnia promocję 
produktów oraz dostęp do istotnych wiadomości. Internet stał się szansą, którą 
przedsiębiorstwa powinny wykorzystać. Podstawowe znaczenie na stronach 
internetowych ma odpowiednia strategia i nowatorskie kreatywne określenie modelu 
działania firmy. Nie chodzi jedynie o firmy zorientowane na nowe technologie.  
W przyszłości będzie musiała znaleźć się tam niemal kaŜda firma pragnąca prowadzić 
działalność. 

Celem badań w niniejszej publikacji jest sprawdzenie, jakie narzędzia promocji 
internetowej są wykorzystywane przez polskie firmy, jaki jest ich stosunek do promocji 
przeprowadzanej za pomocą Internetu oraz co je motywuje do wyboru takiej formy 
promocji. Głównym załoŜeniem badania jest teza, Ŝe przedsiębiorcy coraz chętniej 
wybierają Internet jako formę promocji i reklamy zamiast tradycyjnych mediów. 
Podstawowym powodem działalności w sieci jest szeroki dostęp do informacji  
i szybkość komunikacji oraz globalny zasięg, dzięki któremu istnieje moŜliwość 
dotarcia do większej populacji klientów. Najpopularniejszą i najczęściej 
wykorzystywaną formą reklamy i promocji w Internecie są serwisy www firmy lub 
produktu oraz bannery reklamowe. 

                                                 
1 Andrzej Kowalkowski− dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olszynie. 
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Badanie dotyczące „Promocji i reklamy w Internecie” zostało przeprowadzone  
w marcu 2009 roku. Objęto nimi przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Lista adresowa 
witryn www potencjalnych respondentów badania została dobrana losowo przy 
wykorzystaniu danych z katalogu stron www portalu Onet.pl, kategoria „Biznes”, 
podkategorie „Firmy według branŜ”. Następnie posłuŜono się kontaktowym adresem  
e-mail podanym na stronie www wybranej firmy. Narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankietowy, który zawierał 6 zamkniętych pytań. Ankietę rozesłano 
pocztą elektroniczną do 50 firm, które posiadają juŜ swoje serwisy www. Odpowiedzi 
udzieliło 34 respondentów, przesyłając zwrotnego e-maila z wypełnionym 
kwestionariuszem ankietowym. 

Internet jako nowe narz ędzie komunikacji 
Internet jest rozległą i rozproszoną siecią komputerów. KaŜdy fragment Internetu 

funkcjonuje niezaleŜnie, w przeciwieństwie do sieci lokalnych, nie ma swojego punktu 
centralnego ani administratora. Jako sieć rozległa łączy wiele oddalonych od siebie 
podsieci działających na często zupełnie róŜnych platformach sprzętowych. Początkowo 
sieć Internet nie miała tak rozbudowanej formy jak obecnie, złoŜonej z tysięcy sieci  
i połączeń oplatających całą kulę ziemską. Dzisiaj Internet jest zjawiskiem społecznym, 
które sprawiło, Ŝe ludzie na całym świecie wspólnie pracują, uczą się i bawią. Internet 
jest bardzo elastyczny, rozszerza się z kaŜdą godziną i nie moŜna przewidzieć, jaki 
będzie za kilka, bądź kilkanaście lat. Internet to coś, co moŜe zmienić nasze Ŝycie, 
uczynić je ciekawszym, barwniejszym i bardziej poŜytecznym. 

Internet jest symbolem nowoczesnej technologii, która wkroczyła do mieszkań 
milionów uŜytkowników komputerów. To największa sieć komputerowa łącząca tysiące 
firm i osób prywatnych, przesyłających miliardy bajtów informacji kaŜdego dnia.  
W Internecie moŜna sprawdzić rozkłady lotów róŜnych linii lotniczych, rozkład jazdy 
autobusów i pociągów, uŜytkownik ma dostęp do elektronicznych wydań dzieł 
literatury, czy do encyklopedii. W sieci obecnych jest coraz więcej serwisów www firm 
handlowych, usługowych i produkcyjnych, instytucji rządowych i samorządowych, 
wydawnictw, redakcji gazet, czy banków.  

Ogólnoświatowa sieć daje przedsiębiorcom dostęp do informacji o rynkach, 
konkurencji, panujących trendach, nowych technologiach, moŜliwościach nawiązania 
kontaktów gospodarczych, otoczeniu prawnym i wszystkim, co jest niezbędne  
w codziennej działalności. Internet jest równieŜ narzędziem do przekazywania  
na zewnątrz informacji o własnej firmie. SłuŜy do promocji i kreowania wizerunku 
firmy, informuje potencjalnych klientów o produktach lub usługach firmy, jest 
pomocny w bezpośrednim nawiązywaniu kontaktów i w przeprowadzaniu przez 
Internet transakcji finansowych. NaleŜy jednak mieć świadomość równieŜ o wadach 
Internetu. 

Reklama w Internecie 
Rozwój cywilizacyjny sprawił, Ŝe reklama stała się obecnie potęŜną siłą 

komunikacyjną, aktywnym narzędziem marketingu wspomagającym sprzedaŜ dóbr, 
usług, wyobraŜeń i idei kanałami informacji i perswazji. Jej wzrastająca rola wynika  
z umacniania przez nią wolnej konkurencji, dzięki czemu stała się czynnikiem 
usprawniającym i oczyszczającym rynek.  
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Reklama internetowa róŜni się w zasadniczy sposób od reklamy tradycyjnej. 
Wynika to głównie z odmienności samego Internetu jako medium. Tradycyjne nośniki 
reklamy takie jak: prasa, radio, telewizja określa się mianem mediów typu push  
(ang. push − popychać). Natomiast Internet jest uznawany za medium typu pull  
(ang. pull − ciągnąć)2. Media typu push charakteryzują się tym, Ŝe „podsuwają” czy teŜ 
„wpychają” odbiorcy określoną dawkę informacji. Kolory, dźwięki, wykorzystywany 
element zaskoczenia, czy nietypowe skojarzenia przyciągają uwagę adresata reklamy. 
Cechą najbardziej typową dla tego rodzaju mediów jest fakt, Ŝe przekaz reklamowy jest 
dystrybuowany do biernego odbiorcy.  

Zupełnie inaczej jest w przypadku Internetu. To internauta sam decyduje o tym, co 
i kiedy ogląda. Dlatego wysiłki reklamodawców są skierowane na przyciągnięcie uwagi 
odbiorcy. Za główną zaletę Internetu jako medium reklamowego uwaŜa się jego 
globalny zasięg. Internet znosi wszelkie bariery geograficzne i czasowe. Oznacza to, Ŝe 
firma moŜe poszukiwać grup konsumenckich na całym świecie. Strategia ta jest słuszna, 
jeśli pozostaje w korelacji z polityką firmy. Istotnego znaczenia nabiera takŜe 
moŜliwość natychmiastowego dostępu do globalnej informacji. W przypadku pręŜnie 
działających firm jest to priorytetowa konieczność. W celu odszukania potrzebnej treści 
firmy korzystają z wewnętrznego systemu Intranetu, gdzie udostępniane są bazy 
dokumentów i informacji.  

Interaktywność stanowi jedną z najistotniejszych cech reklamy, poniewaŜ 
bezpośrednio wpływa na wzmocnienie procesu komunikacyjnego. Interaktywność to 
utrzymanie obustronnych kontaktów z nowym i obecnym kręgiem uŜytkowników 
Internetu. Do wspierania efektywnego dialogu pomiędzy firmą a odbiorcą słuŜą 
internetowe narzędzia marketingowe takie jak poczta elektroniczna, forum, chat-room. 
Obszerna baza informacyjna na internetowych stronach ma się przyczynić do 
stymulowania i zainteresowania jak największej liczby osób, nawiązywania sieciowego 
kontaktu z nowymi klientami oraz utrzymania stałej uwagi dotychczasowych klientów3. 

Sieć jest najtańszym medium reklamowym. Stwarza moŜliwości małym firmom, 
zachęcając je do aktywnego reklamowania swoich produktów. Ograniczony budŜet 
reklamowy skłania firmy do propagowania działalności na płaszczyźnie elektronicznej. 
Na przeprowadzenie skutecznej i kompleksowej promocji nie potrzeba wielu środków. 
Najistotniejszym czynnikiem warunkującym sukces jest poznanie praw i zasad 
panujących w Internecie, a takŜe pozyskanie kręgu lojalnych uŜytkowników. 

Reklama internetowa wykazuje wysoki stopień elastyczności. Oznacza to, Ŝe kaŜdy 
etap prowadzonej kampanii moŜe być monitorowany. Cykliczne analizowanie 
bieŜących efektów emitowanej reklamy umoŜliwia natychmiastową jej weryfikację. 
Niezadowalające wyniki skuteczności kampanii są sygnałem do wprowadzenia zmian. 
Dzięki temu, iŜ dystrybucja reklam jest elastycznym procesem, moŜliwa jest 
natychmiastowa zmiana jej profilu.  

Model reklamy tradycyjnej uniemoŜliwia weryfikację jej efektywności w trakcie 
trwania kampanii. Oznacza to, iŜ informację o skuteczności moŜna otrzymać dopiero  
po przeprowadzonej akcji reklamowej. W przypadku Internetu reklamodawca 
systematycznie moŜe śledzić efekt prowadzonej kampanii. Analiza skuteczności 
reklamy moŜe dostarczać mu bieŜących informacji np. ile osób zainteresowało się ofertą 

                                                 
2 J. Konikowski: ABC reklamy on-line. „Magazyn Internet” 1999, nr 2. s. 52, www.mi.com.pl. 
3 J. Adamczyk: Cechy reklamy internetowej. http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk46.php. 
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po otrzymaniu reklamowego przekazu, jaka część odbiorców dokonała zakupu 
bezpośrednio po otrzymaniu biuletynu oraz jak kształtuje się interakcja  
z wyświetlanymi bannerami. W sytuacji, gdy efekty są nieadekwatne do pierwotnych 
załoŜeń moŜna np. zmienić kreację i lokalizację bannera, zaindeksować stronę  
w wyszukiwarkach na słowa kluczowe stosowane przez uŜytkowników lub wznowić 
dystrybucję przesyłki po krótkim czasie. MoŜliwość aktywnej partycypacji w procesie 
kontrolingu umoŜliwia reklamodawcy dokonanie zmian kierunku kampanii. 
Elastyczność taka przyczynia się do ciągłego doskonalenia profilu kampanii,  
a w efekcie zmierza do osiągnięcia pozytywnych wyników. Reklama internetowa 
spełnia trzy główne cele: 

a) budowanie w umysłach potencjalnych odbiorców świadomości istnienia 
produktu, usługi lub strony internetowej,  

b) dąŜenie do eskalacji sprzedaŜy przez Internet,  
c) stymulowanie uŜytkowników do cyklicznych odwiedzin ośrodka www. 

Ocena skuteczno ści promocji przez Internet 
Firmowy serwis internetowy to przesłanie, jakie przedsiębiorstwo chce przekazać 

otoczeniu, w którym funkcjonuje. Pozwala on na publikację informacji, które  
w normalnych warunkach wymagają ponoszenia duŜych kosztów, związanych  
z drukowaniem. Dodatkowo informacje drukowane najczęściej nie trafiają do grupy 
zainteresowanej i nie informują o szerszych aspektach działalności przedsiębiorstwa. 
Dlatego serwis internetowy moŜe wystarczająco szeroko kształtować wizerunek firmy. 
Aby mógł spełniać swoje zadanie, powinien być poddawany okresowej kontroli, która 
oceni, czy serwis spełnia swoją rolę i przynosi korzyści firmie. Ocenę skuteczności 
promocji moŜna przeprowadzić poprzez spełnianie załoŜeń strategicznych − serwis 
internetowy powinien wspierać załoŜenia strategiczne oraz być odbiciem realizowanej 
strategii marketingowej i marketingu-mix. Powinien ponadto zapewniać dostępność, 
łatwość i szybkość odnalezienia firmy w Internecie poprzez wyszukiwarki.  

Nazwa firmy powinna być zawarta w adresie www firmy. Dobór nazwy powinien 
być intuicyjny dla potencjalnego klienta. Niektóre firmy, szczególnie te, które opierają 
swoją działalność np. na prowadzeniu sprzedaŜy w Internecie, rezerwują kilka adresów, 
które później słuŜą do przekierowania klientów oraz udzielenia wszystkich niezbędnych 
informacji osobom zainteresowanym firmą (prasie, potencjalnym inwestorom, 
klientom).  

Kolejnym elementem jest wizualna identyfikacja firmy i jej schemat, estetyka oraz 
oryginalność serwisu www oddającego toŜsamość firmy, wygląd graficzny witryny, 
oraz dobranie sposobu zapisu plików graficznych, aby strona nie ładowała się zbyt 
długo. Część firm preferuje, aby układ stron był zgodny z barwami firmy. WaŜna jest 
interaktywność, czyli oferowanie odwiedzającym strony wszystkich informacji, funkcji 
stwarzających dodatkowe moŜliwości.  

Bardzo istotna jest równieŜ aktualizacja − wszelkie zmiany, istotne  
z marketingowego punktu widzenia, winny mieć swoje odbicie w serwisie www. Strona 
www firmy powinna być aktualizowana w zaleŜności od załoŜeń, nie rzadziej niŜ raz na 
miesiąc. Szata graficzna witryny, szczególnie w serwisach odwiedzanych często 
powinna być zmieniana raz na kwartał. 
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Narzędzia promocji i ich wykorzystanie w Internecie w świetle 
badań 

Jeszcze kilka lat temu strony www były jedynie modnymi wizytówkami 
przedsiębiorstw w ogólnoświatowej sieci. Nowe medium, jakim stał się dla nich 
Internet postrzegano jako szansę zareklamowania się w trochę obszerniejszej formie, 
niŜ było to moŜliwe w prasie, czy telewizji. Obecnie przedsiębiorstwa wykorzystują 
swoje witryny w celu sprzedaŜy produktów i usług, rekrutacji pracowników, 
pozyskiwania nowych klientów czy współpracy z kontrahentami. Internet stał się 
głównie tanim sposobem komunikacji wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem. Właśnie 
poprzez to medium, firmy budują swój wizerunek, handlują, komunikują się ze 
światem. Zdarza się, Ŝe tylko dzięki Internetowi istnieją. 

Z wyników badań moŜna wywnioskować, Ŝe głównym i regularnie uŜywanym 
narzędziem promocji internetowej są strony www firmy (94% respondentów). 
Natomiast prawie połowa ankietowanych (47%) regularnie korzysta z witryn www 
produktów oraz mailingu. Biuletyny informacyjne wykorzystuje niewiele mniej 
przedsiębiorstw (41%). Bannery i pop-up/doughter window są znanymi narzędziami, 
ale nie dość często wykorzystywanymi. Najmniej popularnymi narzędziami promocji są 
internetowe grupy dyskusyjne, fora dyskusyjne i listy dyskusyjne – rys. 1.  
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Rys. 1 Narzędzia promocji internetowej i ich wykorzystanie (liczba respondentów) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Przedsiębiorcy wykorzystują Internet jako narzędzie promocji marketingowej, 
gdyŜ ich zdaniem (41%) potencjał e-reklamy jest nieco, lub duŜo większy niŜ mediów 
tradycyjnych – rys. 2. Z kolei 23% respondentów twierdzi, Ŝe potencjał Internetu jest 
porównywalny z tradycyjnymi środkami przekazu jak radio, telewizja, czy prasa. 
Prawie taki sam procent (24%) uwaŜa, Ŝe jest nieco, lub duŜo mniejszy. Trudności  
z  określeniem moŜliwości i przydatności Internetu  miało 12 % firm. 
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Rys. 2. Potencjał Internetu jako narzędzia promocji marketingowej w porównaniu do promocji 

wykorzystującej media tradycyjne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Powody, którymi kierują się firmy, by wykorzystać Internet do promocji to przede 
wszystkim coraz większa grupa uŜytkowników Internetu i chęć pozyskania nowych 
klientów (100%). Kolejnymi czynnikami są niskie koszty (76%) oraz według 71% 
ankietowanych to stały dostęp przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, łatwość i szybkość 
aktualizacji informacji o firmie, produktach, czy usługach, szybkość komunikacji, 
przekazywania informacji i jako wsparcie tradycyjnej promocji i komunikacji (rys. 3). 
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Rys. 3. Powody wykorzystania Internetu w promocji produktów lub firmowej witryny www 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Szybki postęp technologiczny i silna konkurencja powodują, Ŝe przedsiębiorstwa 
wykorzystają Internet do promowania swoich produktów, czy witryn internetowych. 
Według 59% ankietowanych podnosi to prestiŜ firmy i jej konkurencyjność oraz 
świadczy o podąŜaniu z duchem czasów. To, co wyróŜnia Internet jako świetne 
narzędzie promocji to globalny zasięg i moŜliwość szerokiej prezentacji firmy, 
produktu, usługi oraz przekazu duŜej ilości informacji (47%), łatwy dostęp 
potencjalnych klientów do uzyskania informacji o firmie, produktach, usługach (41%) 
oraz zwiększenie zysków (29%). 
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NajwaŜniejszą zaletą korzystania z Internetu są niskie koszty komunikacji (76%) 
oraz szybkość i łatwość wymiany i przekazu  informacji (65%) – rys. 4.  
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Rys. 4. Zalety wykorzystania Internetu przez firmy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

O tym, Ŝe firmy wybierają Internet jako narzędzie komunikacji i promocji decydują 
według 53% badanych szybkość i łatwość komunikacji, oszczędność czasu oraz dostęp 
przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Kolejnymi zaletami sieci są duŜa ilość 
dostępnych informacji i szybka ich aktualizacja (47%) oraz według 41% badanych 
przedsiębiorstw to moŜliwość kreowania wizerunku, prezentacji firmy lub jej oferty, 
szeroki zasięg oraz komunikacja i docieranie do klientów i potencjalnych klientów. 

Skuteczno ść reklamy i liczba serwisów internetowych  
w opinii respondentów  

Według ankietowanych największą skuteczność reklamy w Internecie mają witryny 
www produktów (94%) i firm (88%) oraz mailing (65%) i biuletyny informacyjne 
(53%). Listy dyskusyjne (59%), internetowe grupy dyskusyjne (53%) i fora dyskusyjne 
(53%) są najmniej skuteczną formą reklamy oraz najrzadziej stosowaną. Podzielone 
zdanie respondenci występują w stosunku do pop-up/doughter  window. Natomiast  
bannery mają  tyle samo zwolenników (24%), jak i przeciwników (23%) – rys. 5. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe sceptyków jest najwięcej, jeśli chodzi o reklamę poprzez 
internetowe grupy dyskusyjne (18%) oraz mailing, fora dyskusyjne, listy dyskusyjne, 
witryny firm, czy bandery. Najmniej sceptyczni są ankietowani w stosunku do witryn 
produktów i biuletynów informacyjnych. 

Istotnym elementem badań była równieŜ ocena intensywności działań w Internecie, 
mierzona liczbą stron www. Większość firm posiada tylko jeden serwis www, jest to 
82% badanych. Natomiast  tylko 18% przedsiębiorstw posiada dwie, lub więcej niŜ 
dwie strony www. Zaledwie 3% ankietowanych firm posiada aŜ 4 strony www (rys. 6). 
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Rys. 5. Skuteczność form reklamy w Internecie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

jedna witryna www
82%

dwie witryny www
9%

trzy witryny www
6%

cztery witryny www
3%

 
Rys. 6. Liczba posiadanych witryn www 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Wnioski 
Przeprowadzone badania pozwalają na zaprezentowanie kilku ogólnych wniosków. 

Z badanej populacji przedsiębiorstw 82% posiada tylko jedną witrynę www firmy. Jest 
ona jednak najczęściej wykorzystywanym narzędziem promocji w Internecie. 
Skuteczność tej formy promowania firm i produktów potwierdziło 88 % badanych. 
Większość (94%) firm uwaŜa, Ŝe najskuteczniejszą formą reklamy internetowej jest 
promocja konkretnego produktu, ale nadal tylko 47% firm korzysta z tej formy 
promocji regularnie. Według niecałej połowy ankietowanych (41%) potencjał  
e-reklamy jest większy niŜ innych mediów takich, jak telewizja, radio czy prasa. Biorąc 
pod uwagę coraz większą popularność sieci, jej globalny zasięg i rosnącą liczbę 
odbiorców, potencjał e-reklamy będzie wzrastał z kaŜdym rokiem.  
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NajwaŜniejszym powodem, dla którego przedsiębiorstwa korzystają z Internetu jest 
coraz szersza grupa jego uŜytkowników, a co za tym idzie moŜliwość pozyskania 
nowych klientów. Internet daje ponadto moŜliwość taniego i całodobowego kontaktu  
z klientami oraz klientom kontaktu z firmą. Wielką i bardzo istotną zaletą Internetu jest 
to, Ŝe pozwala na zaoszczędzenie dwóch najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa: 
czasu i pieniędzy. Oznacza to niskie koszty komunikacji oraz szybkość i łatwość 
wymiany oraz przekazu informacji.  

PROMOTION IN INTERNET ACCORDING  

TO CONDUCTED RESEARCH 

Summary  

The creation of the activity of companies, based on the possibilities provided by Internet 
technologies, becomes the common practice. It also concerns the promotion mainly advertising, 
provided by the same way. The conducted research has shown that companies often make use  
of the available tools of Internet promotion, especially the company’s and product’s websites.  
In the respondents’ opinion the internet promotion is: highly efficient, easy to control and saves 
time and money. 
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INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej odgrywa w dzisiejszych czasach 

coraz istotniejszą rolę. Internetowa komunikacja marketingowa to szeroki wachlarz róŜnych 
moŜliwości komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, zarówno w zakresie działań 
promocyjnych, jak i w obszarze komercyjnego wykorzystania tego medium. Za pośrednictwem 
Internetu przedsiębiorstwa kreują swój pozytywny wizerunek, wzbudzają zaufanie klientów, 
promują produkty, a takŜe oferują moŜliwość ich zakupu w oparciu o rozwiniętą sieć handlu 
elektronicznego. Zasadnym wydaje się wniosek, iŜ Internet jako jedno z najszybciej 
rozwijających się mediów komunikacyjnych ma przed sobą ogromną przyszłość i niewątpliwie 
moŜna oczekiwać jego dalszego rozwoju, a tym samym pojawiania się coraz to nowych form 
internetowej komunikacji marketingowej. 

Komunikacja marketingowa 
Efektywna wymiana informacji z otoczeniem jest dla kaŜdego przedsiębiorstwa 

jednym z najistotniejszych aspektów jego funkcjonowania w dynamicznie 
zmieniających się warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Siła konkurencji 
funkcjonującej w bliŜszym otoczeniu przedsiębiorstwa oraz specyfika rynku 
konsumenta obecnie dominującego sprawiają, Ŝe nawet najbardziej atrakcyjne dobra 
mogą pozostać niezauwaŜone przez potencjalnych konsumentów. Aby zapobiegać 
negatywnym skutkom takiej sytuacji podmioty funkcjonujące na rynku winny 
przykładać odpowiednio duŜą wagę do prowadzenia skutecznego procesu 
marketingowej komunikacji z otoczeniem. 

Termin „komunikowanie” pochodzi od łacińskich czasowników: communico, 
communicare (udzielić komuś wiadomości, naradzić się) oraz od communio (poczucie 
łączności, wspólność). W XVI wieku termin communication stał się synonimem takich 
znaczeń jak: przesył, transmisja, przekaz2. Obecnie komunikację najczęściej 
interpretuje się jako transakcję pomiędzy dwoma lub więcej stronami, polegającą na 
wzajemnym przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symboli  
o określonym znaczeniu3. 

Komunikacja marketingowa jest pewną formą komunikacji społecznej, która 
słuŜy zaspokajaniu potrzeb przez szeroko rozumianą ofertę rynkową. UtoŜsamiana jest 
z całokształtem działań związanych z kreowaniem i przenoszeniem na rynek idei  
o firmie i jej ofercie; przekazywaniem tych idei róŜnym grupom, np. obecnym  

                                                 
1 Sylwia Kuczamer-Kłopotowska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 
2 M. Drzazga: Systemy promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006, s. 11. 
3 J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear: Promotional Strategy. Irwin, Chicago 1998, s. 23. 
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i potencjalnym klientom, interesariuszom przedsiębiorstwa oraz innym, szerszym 
warstwom społecznym, funkcjonującym w otoczeniu4. Przedsiębiorstwa, kreując 
działania z zakresu komunikacji marketingowej, winny wykorzystywać odpowiednio 
przygotowane symbole, zawierające treści, które zostaną poprawnie przyjęte przez 
klientów, a takŜe inne podmioty otoczenia marketingowego (dostawców, pośredników, 
konkurentów itp.). Za pomocą starannie dobranych narzędzi i kanałów komunikacji, 
przedsiębiorstwa powinny dostarczać jasne, spójne i przekonywujące przesłanie 
dotyczące produktów, usług oraz całej organizacji5. 

Komunikacja marketingowa często jest utoŜsamiana z pojęciem promocji, czyli 
jednym z elementów marketingu mix. Słowo promocja wywodzi się od łacińskich 
określeń: promevere, promotio co oznacza poparcie, szerzenie, posuwanie się naprzód6. 
Promocja jest tą częścią komunikacji, która składa się z wiadomości przekazywanych 
przez firmę, zaprojektowanych tak, Ŝeby zwiększać świadomość o jej poszczególnych 
wyrobach i usługach, wywołać zainteresowanie nimi i skłaniać do ich zakupów. 
Obejmuje zespół działań i sposobów, które wykorzystuje przedsiębiorstwo  
do komunikowania się z rynkiem w celu wpłynięcia na zachowanie i postawy klientów 
tak, aby zainteresowali się produktem7. Komunikacja marketingowa zaś jest pojęciem 
szerszym niŜ sama promocja. Podmioty komunikują się bowiem z uczestnikami rynku 
nie tylko w obszarze działań promocyjnych, ale równieŜ w zakresie całej swojej 
działalności, obejmującej zarządzanie produktem, politykę cenową oraz proces 
dystrybucji.  

W dzisiejszych warunkach rynkowych podmioty zwykle zarządzają relatywnie 
złoŜonym systemem komunikacji marketingowej, obejmującym identyfikację i ocenę 
głównych odbiorców komunikatów firmy, planowanie działań z zakresu komunikacji, 
dobór narzędzi oraz kontrolę jakości i skutków procesu komunikacji. Z uwagi na coraz 
większy stopień zróŜnicowania preferencji klientów oraz stosowanie koncepcji 
marketingu zróŜnicowanego pojawia się potrzeba tworzenia i zarządzania wieloma 
programami komunikacji marketingowej, przystosowanymi do odpowiednich 
segmentów rynku. Taka koncepcja w ramach której przedsiębiorstwo integruje  
i koordynuje liczne narzędzia i kanały komunikacyjne, aby wykreować jasne, spójne 
oraz efektywne przesłanie dla otoczenia znana jest pod pojęciem zintegrowanej 
komunikacji marketingowej . Pojęcie to oznacza komunikowanie otoczeniu 
rynkowemu wszelkich wartości firmy (silnych stron, przewag konkurencyjnych) 
poprzez zastosowanie skoordynowanych działań marketingowych. Innymi słowy, jest to 
komunikowanie otoczeniu rynkowemu toŜsamości firmy, jej cech charakterystycznych  
i wyróŜniających ją spośród konkurencji, a jednocześnie jest to proces odbierania 
informacji płynących z otoczenia i reagowania na nie8.  

W literaturze moŜna spotkać wyszczególnienie siedmiu podstawowych elementów 
procesu komunikacji, które składają się na celowy i efektywny proces, a mianowicie: 
1. Identyfikacja docelowej grupy odbiorców – rodzaj audytorium ma zasadniczy 

wpływ na cały proces komunikacji, decyduje o treści przekazu oraz miejscu, czasie 
i sposobie jego nadawania. 

                                                 
4 Komunikacja marketingowa. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 13. 
5 Kompendium wiedzy o marketingu. Red. H. Mruk, B. Pilarczyk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 21. 
6 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady, metody. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 256-

257. 
7 Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE Warszawa 2004, s. 32. 
8 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 20. 
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2. Określenie celów komunikacji – moŜe być to np. nakłonienie do zakupu, 
informacja o nowej ofercie itp. 

3. Zaprojektowanie przekazu – niezbędne jest tu określenie, co przekazać i w jaki 
sposób, Ŝeby wzbudzić zainteresowanie, wywołać pragnienie i skłonić do 
określonego działania. 

4. Wybór kanału procesu komunikacji – wyróŜnia się kanały osobowe, które 
pozwalają na bezpośredni i zindywidualizowany kontakt, oraz kanały nieosobowe, 
niosące przekaz bez bezpośredniego oddziaływania lub kontaktu. 

5. Określenie budŜetu – poziom wydatków moŜna określić za pomocą metody 
zadaniowej, według moŜliwości, na poziomie budŜetu konkurentów lub jako 
określony procent sprzedaŜy (bieŜącej lub planowanej). 

6. Dobór odpowiednich narzędzi komunikacji – wybór instrumentów, za pomocą 
których nadany zostanie przekaz. 

7. Pomiar efektów komunikacji – ocena skuteczności procesu komunikacji ma na celu 
wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i usprawnienie procesu w przyszłości9. 
Bardzo istotnym elementem procesu komunikacji marketingowej jest 

sprecyzowanie audytorium oraz jego oczekiwań. Potencjalnych adresatów 
komunikacji marketingowej  moŜna podzielić na jedenaście grup10: 

a) potencjalni nabywcy – mogą to być nabywcy indywidualni, instytucjonalni 
oraz gospodarstwa domowe; decyzje co do zakupu mogą podejmować 
zarówno pojedyncze osoby jak i grupy osób, 

b) pośrednicy – to głównie detaliści i hurtownicy. często to oni, a nie producent 
nawiązują bezpośredni kontakt z klientem, dzięki czemu mają znaczny wpływ 
na decyzje nabywców, 

c) dostawcy i kooperanci – to najczęściej dostawcy surowców, półproduktów, 
opakowań itp.; komunikacja z tą grupą ma przede wszystkim na celu 
zapewnienie dobrej współpracy i kształtowanie wzajemnego zaufania, 

d) środowisko branŜowe – do tej kategorii zalicza się firmy z tej samej branŜy, 
stowarzyszenia branŜowe, ale teŜ konkurentów i partnerów; relacje z tą grupą 
mają zapewnić firmie szacunek i uznanie w branŜy, 

e) eksperci – są to osoby, u których potencjalni nabywcy mogą szukać porad  
i wskazówek; ich opinia ma znaczący wpływ na decyzje zakupowe, 

f) liderzy opinii – to na ogół osoby znane, posiadające rzeszę naśladowców; chęć 
upodobnienia się do nich moŜe być dla wielu nabywców waŜnym bodźcem 
nakłaniającym do zakupu, 

g) grupa odniesienia – jest to grupa, do której potencjalny nabywca aspiruje  
i którą stara się naśladować, 

h) dziennikarze – mogą przyczynić się do tego, Ŝe komunikat zostanie przesłany 
dalej do szerszego audytorium, 

i) własny personel – osoby zatrudnione w firmie to waŜny element kształtujący 
wizerunek przedsiębiorstwa; od świadomości i motywacji pracowników  
w duŜym stopniu zaleŜy skuteczność i efektywność komunikacji z otoczeniem, 

                                                 
9 Ph. Kotler: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005, s. 576; T. Dryl: Podstawy marketingu – 

wybrane zagadnienia. WSFiR, Sopot 2005, s. 117. 
10 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. op.cit., s. 30-32. 
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j) władze − rozumiane jako władze centralne, lokalne i branŜowe; dobre relacje  
z tą grupą mogą zapewnić przychylność w stosunku do firmy, co często 
pomaga w prowadzeniu działalności, 

k) całe społeczeństwo – komunikacja z osobami, które nigdy nie kupią produktów 
firmy jest równieŜ istotna; zwiększa to znajomość i powszechność marki,  
co pomaga w jej akceptacji. 

Komunikacja to proces zachodzący w określonym miejscu i czasie. W teorii 
marketingu powstało wiele koncepcji, które próbują wyjaśnić naturę tego procesu  
za pomocą konkretnego modelu. Jednym z popularniejszych, uwaŜanych za jeden  
z podstawowych modeli komunikacji marketingowej jest model aktu perswazyjnego 
opracowany przez H. Lasswella w 1948 roku. Obejmuje on następujące elementy: 
1. Nadawca – osoba lub instytucja konstruująca treść przesłania i kierująca je do 

określonego odbiorcy; od niej rozpoczyna się cały proces komunikacji. 
2. Kodowanie – przełoŜenie treści wiadomości na formę symboliczną stworzoną  

z obrazu, dźwięku i tekstu. Na tym etapie następuje wybór najistotniejszych 
informacji do przekazania oraz dobór odpowiednich symboli (tak, aby przesłanie 
zostało poprawnie zrozumiane). Wybrany zostaje teŜ kanał przekazu zapewniający 
najlepszy dostęp do odbiorców. 

3. Komunikat – treść przekazu zakodowana w formie symboli, która kierowana jest 
do odbiorcy. Powinien wzbudzać zainteresowanie i być sformułowany w sposób 
jak najbardziej ułatwiający poprawne odczytanie. 

4. Kanał – za jego pomocą przesłanie dociera od wysyłającego do odbiorcy. WaŜnym 
aspektem jest wybór takiego kanału, który zapewnia dotarcie do właściwych 
adresatów, oddziałując na nich w sposób najbardziej efektywny. 

5. Dekodowanie – proces, w trakcie którego odbiorca dokonuje interpretacji treści 
zawartej w symbolach. Zakodowany wcześniej komunikat zostaje z powrotem 
przetransformowany w określoną informację. 

6. Odbiorca – osoby, które dzięki zmysłom (np. wzrok, słuch) odbierają komunikaty, 
a następnie przetwarzają je i interpretują zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą, 
doświadczeniem, systemem wartości itp. 

7. Zakłócenia – jeśli informacje częściowo lub całkowicie nie docierają do odbiorcy 
lub interpretacja zakodowanej treści jest odmienna od tego, czego oczekiwał 
nadawca, oznacza to, Ŝe wystąpiły zakłócenia (szumy) w odbiorze lub transmisji. 

8. Oddźwięk – rozumiany jest jako reakcja adresata na komunikat. Odbiorca  
po analizie i interpretacji otrzymanego komunikatu decyduje się na określone 
działanie. 

9. SprzęŜenie zwrotne – na tym etapie nadawca analizuje zachowanie adresata. Ocena 
skuteczności przekazu wskazuje kierunek dalszych działań (utrzymanie, 
poprawienie lub zupełna zmiana dotychczasowej taktyki).  

Internetowa komunikacja marketingowa 
Początki Internetu wiąŜą się z siecią ARPANET, stworzoną w Stanach 

Zjednoczonych pod koniec lat 60-tych w wyniku badań nad moŜliwościami dowodzenia 
i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Internet to gigantyczny układ światowych 
sieci komputerowych, nieposiadający jednak uporządkowanej, hierarchicznej struktury, 
organu zarządzającego oraz formalnego właściciela. Zgodnie z definicją przyjętą przez 
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Federalną Radę ds. Sieci (The Federal Networking Council) w USA, Internet to 
globalny system informacyjny, który11: 

− jest logicznie połączony przez globalną jednorodną sieć adresową opartą na 
protokole transmisji IP (Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach, 

− jest w stanie zapewnić komunikację przy uŜyciu protokołu komunikacyjnego 
TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) lub jego 
rozszerzeniach bądź innych protokołach zgodnych z IP, 

− dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi 
wysokiego poziomu (high level services) oparte na komunikacji i z nią 
związanej infrastrukturze. 

W trakcie trwania swojej niespełna czterdziestoletniej historii, Internet zdołał 
dotrzeć niemal do kaŜdego zakątka świata i zdobyć setki milionów uŜytkowników. 
UwaŜany jeszcze kilka lat temu za medium niszowe, z roku na rok umacnia swoją 
pozycję i staje się coraz bardziej znaczącym konkurentem dla tradycyjnych mediów 
takich, jak telewizja, prasa, radio, kino czy outdoor. Szybki postęp technologiczny  
w znaczący sposób wpłynął na rozwój sieci internetowej. W konsekwencji 
spowodowało to, iŜ internauci stali się bardziej aktywni i zaczęli poświęcać temu 
medium więcej czasu. Rosnąca powszechność szerokopasmowych łączy zwiększyła 
równieŜ moŜliwości twórców stron internetowych, pozwalając docierać do 
uŜytkowników za pomocą atrakcyjniejszych i lepszych jakościowo treści. Zmienił się 
takŜe sposób postrzegania sieci przez konsumentów. Internet przestał juŜ być tylko  
i wyłącznie narzędziem do poszukiwania informacji czy komunikowania się z innymi 
ludźmi, ale stał się równieŜ źródłem rozrywki i sposobem na spędzanie wolnego czasu. 
Rezygnacja konsumentów z mediów tradycyjnych na rzecz Internetu, w naturalny 
sposób spowodowała przepływ znacznej części budŜetów reklamowych  
z dotychczasowych kanałów komunikacji na promocję w sieci12. 

Internet jest dziś medium powszechnej komunikacji i jako takie posiada szereg 
cech charakterystycznych, które przesądzają o jego atrakcyjności z punktu widzenia 
komunikacji marketingowej − tabela 1. 

Aby skorzystać z moŜliwości komunikacyjnych serwisu www naleŜy uzyskać 
dostęp do tak udostępnianej informacji, czyli trzeba posłuŜyć się programem 
komputerowym, który nazywa się przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się  
z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona 
internetowa. MoŜe ona zostać wyświetlona, zapisana w lokalnym systemie plików czy 
wydrukowana. Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, co oznacza, Ŝe 
uŜytkownik oglądając stronę internetową moŜe podąŜać za hiperłączami, które 
przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera 
internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci. W aspekcie marketingowym 
serwis www umoŜliwia nieograniczonego ilością informacji publikowanie oraz dostęp 
do dokumentów zgromadzonych w ramach www. Dokumenty mogą łączyć róŜne formy 
przekazu: tekst, grafikę, animację, dźwięk, pocztę elektroniczną, FTP13.  

                                                 
11 B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 51-52. 
12 D. Kaznowski: Nowy marketing w Internecie. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 39. 
13 FTP jest protokołem przesyłania plików w sieciach. Na serwerach FTP uŜytkownicy mogą wyszukać m.in. bezpłatne 

lub demonstracyjne wersje programów, pliki z grafiką, dźwiękiem, animacją, itp. NajwaŜniejszą właściwością programów 
FTP jest obustronna komunikacja, a więc przesyłanie danych zarówno z serwera, jak i na serwer. Za: M. Dryka: Internet jako 
instrument marketingu. W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Red. W. Waszkiewicz. Wyd. AGH, 
Kraków 2001. 
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Tabela 1. Charakterystyczne cechy Internetu jako narzędzia komunikacji marketingowej. 
Cecha Internetu Charakterystyka 

Interaktywność 
Odwiedzający stronę www ma duŜy wpływ na to, co ogląda. MoŜe dla przy-
kładu korzystać z wewnętrznej wyszukiwarki. 

Indywidualizacja 
Internet pozwala w pełni stosować strategię marketingu zindywidualizowa-
nego, a w wielu przypadkach umoŜliwia stworzenie klientowi swojej oferty. 

Multimedialna forma 
przekazu 

W Internecie moŜna umieścić praktycznie kaŜdą informację w dowolnej for-
mie; tekst, obraz graficzny, obraz wideo, dźwięk audio. 

Łatwy kontakt 

Własny adres e-mail powiązany ze stroną www sprawia, Ŝe odwiedzający wi-
trynę Internauta moŜe w błyskawiczny sposób skontaktować się z firmą. Skle-
py internetowe umoŜliwiają nawet dokonanie zakupu lub złoŜenie konkret-
nego zamówienia. 

MoŜliwość tworzenia 
powiązań 

Pomiędzy poszczególnymi stronami lub ośrodkami www. Promocja w sieci 
jest bardzo skuteczna − wystarczy kliknąć na banner, by przenieść się na stro-
nę reklamodawcy i tam zapoznać się ze szczegółową ofertą. 

DuŜy zasięg 
oddziaływania 

Strony www są widoczne na całym świecie przez 24 h na dobę, siedem dni  
w tygodniu. Internet sprawia, Ŝe sam fakt umieszczenia strony firmowej  
w sięci daje marce globalny zasięg. 

Wzajemne przenikanie 
form 

Dzięki wielokierunkowym powiązaniom umoŜliwia wzajemne przenikanie 
form promocji. 

Aktywny współudział 
uŜytkownika 

Promocja typu pull – w większości przypadków uŜytkownik sam decyduje  
o treściach wyświetlanych na ekranie jego komputera. 

MoŜliwość działań 
typu push 

Typowe przykłady działań typu push jest „wtłaczanie” poczty elektronicznej 
na konto e-mail uŜytkownika Internetu oraz inne bardziej inwazyjne elementy 
promocyjne typu push, np. wyskakujące okienka reklamowe (pop-up) czy peł-
noekranowe prezentacje (interstitials). 

Funkcja 
kompleksowego 

przekazu informacji 

W odróŜnieniu od innych mediów, Internet umoŜliwia kompleksowy przekaz 
informacji: zainteresowane osoby mogą skorzystać z odnośników i zapoznać 
się ze szczegółową ofertą zamieszczoną na stronie www przedsiębiorstwa. 

NiŜsze koszty operacji 
i transakcji 

Świadczenie niektórych usług za pomocą Internetu moŜe być bardzo efektyw-
ne i moŜe pozwolić na obniŜenie kosztów do poziomu nieosiągalnego dla kla-
sycznych metod. 

Łatwość w integracji 
konsumentów 

Integracja konsumentów wokół firm czy produktów za pomocą Internetu 
sprawia, Ŝe w ostatnich latach społeczności sieciowe powstają i rozwijają się 
bardzo dynamicznie. Wiele przedsiębiorstw duŜą wagę przykłada do budo-
wania wirtualnych wspólnot, dostrzegając korzyści wynikające z takich dzia-
łań. 

Feedback (sprzęŜenie 
zwrotne) 

Statystyki serwerów dokładnie pokazują, ile osób odwiedziło stronę www  
w określonym czasie, ilu Internautów widziało banner, jaka część odbiorców 
reklamy kliknęła na banner i przeszła na stronę www firmy (dokładne dane  
o skuteczności reklamy). 

Targeting 
Z duŜą dokładnością moŜna skierować reklamę do konkretnej grupy odbior-
ców poprzez umieszczanie reklamy na stronie www poświęconej konkretnym 
tematom. 

Funkcja stymulująca 
Bezpośrednie nakłanianie do działania – głównie do złoŜenia zamówienia 
dzięki łatwości składania zamówień czy dokonywania płatności. 

Funkcja utrwalająca 
Ze względu na multimedialny i interaktywny charakter Internetu podnosi się 
współczynnik zapamiętywania informacji. 

Funkcja rynkowa 
Internet jest waŜnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej, a posłu-
gując się nim firma jest postrzegana jako nowoczesna i innowacyjna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona: Konkurowanie  
o klienta e-marketingiem. Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 206; T. Maciejowski: Narzędzia skutecznej 
promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 13-16. 

Firmowa witryna internetowa  jest niewątpliwie jednym z waŜniejszych 
internetowych narzędzi komunikacji marketingowej kaŜdego przedsiębiorstwa. MoŜe 
ona spełniać wiele rozmaitych funkcji, takich jak: budowanie pozytywnego wizerunku 
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firmy, przekazywanie otoczeniu informacji o firmie, prowadzenie kontaktów  
z klientami, promocja firmy i jej produktów lub usług, sprzedaŜ produktów, budowanie 
trwałych związków z klientami (budowanie ich lojalności) czy bycie tzw. „wirtualną 
siedzibą firmy”. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ sam fakt posiadania przez przedsiębiorstwo 
serwisu www nie jest podstawą do pozytywnej oceny jego aktywności internetowej.  
Źle wykonany serwis moŜe bowiem przynosić gorsze efekty niŜ jego brak, poniewaŜ 
świadczy o braku zrozumienia roli i moŜliwości Internetu. Najczęściej spotykane błędy 
związane z tworzeniem i funkcjonowaniem efektywnych firmowych serwisów www to: 
brak jasno sprecyzowanego celu witryny www, zaniechanie rozwijania serwisu, brak 
koordynacji działań prowadzonych w ramach www z pozostałą komunikacją 
marketingową w firmie, zamieszczanie na stronie internetowej nieprzydatnych 
informacji, nieaktualnych informacji (brak aktualizacji serwisu www), udostępnianie 
nieukończonych stron oraz kierowanie treści strony do nieokreślonego audytorium. 

Dobrze przemyślana i skonstruowana firmowa witryna www moŜe przynieść wiele 
wymiernych korzyści w róŜnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
Do zewnętrznych korzyści związanych z komunikowaniem się z otoczeniem za jej 
pośrednictwem moŜna zaliczyć: zmniejszenie kosztów bieŜącej obsługi klientów, 
zmniejszenie kosztów typu call center i infolinii, zmniejszenie kosztów 
zindywidualizowanej komunikacji z klientami (zastępowanie komunikacji telefonicznej 
lub korespondencji tradycyjnej), zmniejszenie kosztów pozyskiwania wybranych 
informacji ze źródeł wtórnych i pierwotnych (badania marketingowe za pośrednictwem 
Internetu), obniŜenie kosztów wytworzenia, powielenia i dystrybucji materiałów 
promocyjnych i informacyjnych, skrócenie czasu potrzebnego do prowadzenia 
komunikacji z klientami. 

Wewnętrzne korzyści rozwiązań komunikacji, opartych na www to m.in.: 
zmniejszenie kosztów komunikacji wewnętrznej (eliminacja korespondencji 
papierowej), zmniejszenie kosztów komunikacji grupowej (zmniejszenie wpływu 
odległości na moŜliwość współpracy osób), zmniejszenie kosztów przygotowania, 
powielania i dystrybucji dokumentów wykorzystywanych wewnętrznie poprzez 
umieszczenie ich w serwisie www lub przesłanie pocztą elektroniczną, skrócenie czasu 
przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. 

NaleŜy równieŜ wspomnieć o kilku innych równie waŜnych pozytywnych 
skutkach, takich jak: wzrost satysfakcji klientów, dzięki stałemu dostępowi do 
informacji, wzrost lojalności klientów, wynikający ze stałego dostępu do informacji, 
moŜliwość lepszej organizacji pracy poprzez zmniejszenie liczby standardowych 
zapytań kierowanych do pracowników firmy, zwiększenie sprawności organizacji 
dzięki lepszej komunikacji i łatwiejszemu dostępowi do informacji, skrócenie czasu 
wprowadzania nowego produktu lub usługi na rynek bądź ich modyfikacji dzięki 
szybszemu informowaniu pośredników i klientów, moŜliwość budowania wizerunku 
nowoczesnej firmy, moŜliwość realizacji idei marketingu one-to-one.  

Inne, bardzo powszechnie stosowane, internetowe narzędzia komunikacji 
marketingowej, to przede wszystkim internetowe formy promocji, w postaci 
ukazujących się na ekranie komputera komunikatów zróŜnicowanych pod względem 
formy i sposobów ekspozycji. Dzieli się je na następujące główne kategorie: reklama 
wysyłana, formy bannerowe, formaty pop-up oraz tzw. reklamy na warstwie14. 

                                                 
14 A. Pabian: Promocja. Nowoczesne środki i formy. Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 76. 
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Reklama wysyłana to najczęściej e-mailing oraz tzw. newsletter. E-mail 
marketing to wszelkiego rodzaju działania marketingowe prowadzone za 
pośrednictwem poczty elektronicznej15. Obejmują one tworzenie, rozbudowę  
i zarządzanie bazami adresów, przygotowanie wiadomości, jej wysyłkę oraz obsługę 
informacji zwrotnych. Zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystanie tego narzędzia 
komunikacji to niski koszt, duŜa szybkość oraz moŜliwość przesyłania multimedialnych 
informacji do kaŜdego miejsca na ziemi. Bazy adresowe zawierające wiele adresów  
e-mail, dają moŜliwość profilowania działań marketingowych i kierowania ich 
wyłącznie do ściśle określonych grup odbiorców. Newsletter to tzw. doklejki 
reklamowe do poczty internetowej. Wysyłane są drogą e-mailową do zarejestrowanych 
subskrybentów, zainteresowanych daną tematyką listu. Poczta elektroniczna jako 
sposób komunikacji w Internecie to jednak nie koniec moŜliwości. Jednym z nowszych 
i bardziej zaawansowanych sposobów komunikacji internetowej są tzw. komunikatory , 
takie jak np. Gadu-Gadu jako komunikator tekstowy oraz Skype jako komunikator 
głosowy. 

Formy bannerowe to jedna z najbardziej popularnych i najstarszych form 
promocji w Internecie. Umieszczana zawsze w określonych miejscu strony www jest 
atrakcyjna dla zleceniodawcy ze względu na relatywnie niski poziom cenowy. Formy 
bannerowe posiadają w swoim wachlarzu szereg róŜnorakich odmian, takich jak: 
banner, boks reklamowy, billboard (megabanner), out-banner, button, rectangle, 
skyscraper, out-skyscraper, surround. 

Formaty pop-up to reklamy ukazujące się w osobnym oknie, otwierającym się 
niezaleŜnie od aktywnego okna przeglądarki. Cecha ta moŜe być nietolerowana przez 
niektórych internautów, dlatego aplikacje systemu Windows umoŜliwiają zablokowanie 
tych form. NaleŜą do nich między innymi: pop-up, pop-under, interstitials (poltergeist), 
predomena (intro). 

Reklamy emitowane na witrynie internetowej bez otwierania dodatkowych okien to 
tzw. reklamy na warstwie. Dzięki duŜym moŜliwościom kreowania, te formy reklamy 
zyskują coraz większą popularność, a moŜna do nich zaliczyć: brandmark, top layer, 
out layer, expand, scroll. 

Kolejnym ciekawym narzędziem internetowej komunikacji marketingowej jest bez 
wątpienia marketing wirusowy, który swą nazwę zawdzięcza podobieństwu do 
działania typowego wirusa. Działania marketingu wirusowego, podobnie jak wirus, 
„zaraŜają” kolejne osoby, poszerzając w ten sposób zasięg „infekcji” w sposób 
wykładniczy. Koncepcja marketingu wirusowego zakłada, Ŝe jego celem jest stworzenie 
takiego produktu lub materiału marketingowego (reklamy, informacji itd.), który 
zostanie dobrowolnie przekazany przez jednego odbiorcę innym16. Marketing wirusowy 
często nazywany jest przekazem nieformalnym (mouth-to-mouth lub word of mouth), 
gdyŜ w najprostszej formie występuje w sytuacji, kiedy zadowolony uŜytkownik poleca 
produkt innym osobom, namawiając je do zakupu. Najczęstszą formą wykorzystania 
marketingu wirusowego są ciekawe dla internautów krótkie filmy lub zdjęcia 
reklamowe (często stylizowane na amatorskie), które internauci rozsyłają między sobą. 
Popularne są równieŜ świadome rozpowszechnianie plotki na temat produktu, która ma 
zwiększać świadomość marki. MoŜe to równieŜ polegać na zachęcaniu uŜytkowników 

                                                 
15 D. Kaznowski: op.cit., s. 141. 
16 P. Majewski: Czas na e-biznes. Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 16. 
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do świadomego informowania znajomych o danym produkcie lub usłudze, np. poprzez 
specjalne odnośniki „powiadom znajomego” umieszczone na stronie internetowej. 
Znacznie trudniejszym, choć bardzo skutecznym zabiegiem jest sformułowanie takiego 
hasła reklamowego (jego całości lub części), które będzie w stanie przeniknąć do 
potocznego języka (np. „a świstak siedzi i zawija…”, „prawie...robi wielką róŜnicę”, 
„takie rzeczy, to tylko w Erze”). 

Innym nowym, niekonwencjonalnym i szybko rozprzestrzeniającym się narzędziem 
marketingowej komunikacji internetowej są blogi (web log) jako wirtualne dzienniki 
publikowane na stronach www. Największa na świecie wyszukiwarka blogosfery 
Technorati w kwietniu 2007 roku opublikowała raport, z którego wynika, Ŝe na świecie 
istniało wówczas juŜ ponad 70 milionów blogów, które generowały 1,5 miliona nowych 
notek kaŜdego dnia. Blogi funkcjonujące początkowo jako osobiste internetowe 
pamiętniki, zawierające osobiste przemyślenia, uwagi i komentarze autora, z czasem 
zaczęły być wykorzystywane równieŜ w biznesie17, co doprowadziło do powstania jego 
skomercjalizowanych form, wśród których moŜna wyróŜnić: blog zawodowy18, 
partnerski19 oraz korporacyjny20. 

Internet jako medium komunikacyjne w swojej istocie podlega bardzo szybkiemu 
rozwojowi, dlatego równieŜ mnogość form komunikacji marketingowej z jego 
wykorzystaniem jest coraz większa. Do nowszych i mniej konwencjonalnych jej form  
z pewnością moŜna zaliczyć advergaming (advertising – reklama i game – gra) jako 
działania promocyjne, polegające na przekazywaniu treści reklamowych za pomocą 
interaktywnych gier umieszczanych na stronach www lub wysyłanych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Coraz większy natłok róŜnych form reklamy 
internetowej powoduje wzrastającą niechęć konsumentów do tradycyjnej reklamy 
internetowej, co wykreowało potrzebę dotarcia do potencjalnych klientów w sposób 
bardziej przyjazny, mniej konwencjonalny i moŜe bardziej skuteczny. Advergaming to 
narzędzie reklamowe łączące w sobie zarówno komercyjny przekaz, jak i rozrywkę, co 
pozwala przyciągnąć uwagę konsumentów na znacznie dłuŜej i w znacznie większym 
stopniu niŜ tradycyjna reklama internetowa. 

Narzędziem internetowej komunikacji marketingowej coraz częściej stają się 
równieŜ celowe i długofalowe działania public relations w Internecie. Pojęcie public 
relations to zagadnienie bardzo rozległe, obejmujące swoim zasięgiem wiele 
róŜnorakich działań związanych z komunikowaniem się przedsiębiorstwa z szeroko 
pojętym otoczeniem, mass mediami oraz własnymi pracownikami. Jednym z narzędzi 
skutecznie wykorzystywanych w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz 
zdobywaniu coraz większego zaufania wśród uczestników rynku jest Internet, który 

                                                 
17 G. Mazurek: Blog jako narzędzie marketingowe. „Marketing w Praktyce” 2004, nr 9. Za: www.egospodarka.pl/ 

6056,Blog-jako-narzedzie-marketingowe (15.06.2009). 
18 Blog zawodowy to blog wykorzystywany w pracy zawodowej, najczęściej przez dziennikarzy bądź niezaleŜnych 

ekspertów. Pozwala on pokazać się autorowi z nieco innej niŜ zwykle strony i stanowi doskonałe narzędzie do promocji 
własnej osoby i nazwiska, postrzeganego w kategoriach marki. 

19 Blog partnerski występuje w sytuacji, kiedy blog prywatny lub zawodowy zaczyna być uŜywany do celów 
komercyjnych, a posiadacz bloga (blogger) angaŜuje się we wspieranie danej marki, do czego jest zachęcany przez jej 
właściciela, który realizuje w ten sposób cele marketingowe. Właściciel danej marki moŜe na przykład przesyłać 
właścicielowi bloga informacje o wydarzeniach związanych z daną organizacją czy marką, moŜe proponować testowanie 
nowych produktów lub wyraŜenie opinii na temat juŜ istniejących. Blog partnerski występuje równieŜ w formie budowanej 
przez wiele osób. Takie kolektywne blogi spotyka się coraz częściej na wortalach wirtualnych społeczności eksperckich. 

20 Blog korporacyjny to blog wykorzystywany na stronach danej firmy jako narzędzie do komunikacji z internautami. 
Dodatkowo blog korporacyjny moŜe być uŜywany przez pracowników do realizacji swoich zadań (np. menedŜer od PR moŜe 
korzystać z bloga do kontaktów z mediami). 
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najczęściej jest wykorzystywany do działań typu: współpraca z mediami, obecność  
w sieciowych serwisach informacyjnych, reagowanie na krytykę obecną na stronach 
www, uczestnictwo firmy w internetowych grupach dyskusyjnych, aktywność 
przedsiębiorstwa na forach dyskusyjnych, sponsoring sieciowy, wykorzystanie form 
interaktywnych21. 

Mówiąc o komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu, oprócz wyŜej 
opisanych internetowych narzędzi promocyjnych, naleŜy niewątpliwie powiedzieć 
równieŜ o e-commerce jako jednym najistotniejszych przejawów rozwoju sfery 
internetowej. Internet bowiem otwiera bardzo duŜe szanse dla handlu. Pojęcie rynku 
elektronicznego (electronic market), zwanego równieŜ często rynkiem wirtualnym 
pojawiło się w literaturze w latach osiemdziesiątych XX wieku. Stopniowe 
upowszechnianie się komputerów osobistych oraz rozwój technologii umoŜliwiających 
przepływ informacji stworzyły warunki do kształtowania się nowej formy wymiany 
rynkowej.  

Jako pierwszą próbę zdefiniowania pojęcia moŜna uznać określenie 
międzyorganizacyjnego systemu informacyjnego. Pojęcie to zostało później nieco 
rozszerzone. Na jego bazie rynek elektroniczny zdefiniowany został jako 
międzyorganizacyjny system informacyjny, który umoŜliwia podmiotom kupującym  
i sprzedającym na rynku wymianę informacji na temat cen oraz oferty produktowej. 
Punktem wyjścia dla kolejnych prób definiowania rynku elektronicznego stało się 
sformułowanie na początku lat dziewięćdziesiątych określenia cyberprzestrzeni 
(cyberspace), które oznacza świat równoległy w stosunku do fizycznego, stworzony  
i podtrzymywany przez komputery i sieci komputerowe. Cyberprzestrzeni nadaje się teŜ 
znaczenie niematerialnego miejsca, gdzie interakcja między ludźmi zachodzi poprzez 
komputery połączone w sieć22. 

Z połączenia słów market (rynek) oraz cyberspace w 1994 roku powstał neologizm 
− słowo marketspace, którego po raz pierwszy uŜyli J.F.Rayport i J.J.Sivokla. 
Określenie marketspace zostało zdefiniowane jako wirtualna sfera, w której produkty  
i usługi istnieją jako informacja w formie cyfrowej i mogą być dostarczane poprzez 
kanały bazujące na technologiach informatycznych. Przytoczone podejście stanowi 
prawdopodobnie źródło dla innego, często uŜywanego jako synonim określenia – rynku 
wirtualnego23. 

Część autorów definiuje rynek elektroniczny jako system sprzętu i oprogramowania 
komputerów, u którego podstaw leŜy koncepcja elektronicznej wymiany dokumentacji. 
Niekiedy rynek elektroniczny utoŜsamiany jest ze sferą finansowo-bankową.  
W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynki elektroniczne są wszechobecne – 
otwarte 24 godziny na dobę, codziennie, dla kaŜdego uŜytkownika, mającego dostęp do 
sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych, w których następuje 
konfrontacja popytu i podaŜy24. 

Rynek elektroniczny obejmuje podmioty, przedmioty rynkowe oraz wzajemne 
powiązania, które kształtują popyt i podaŜ. W jego ramach mogą występować te same 

                                                 
21 T. Maciejowski: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 143-144. 
22 G. Leszczyński, Rynek elektroniczny jako obszar funkcjonowania przedsiębiorstw. „Świat Marketingu” 2002. 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=94794; S. Mynarski: Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. 
Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993, s. 9. 

23 J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 56-57. 
24 W. Grudzewski, J. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002, s. 63-64; S. Collin: Marketing w sieci. 

Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 14-15; P.Doyle: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 373-374. 
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podmioty, jakie są obecne na rynku funkcjonującym w tradycyjnej formie. W związku 
jednak z postępującą informatyzacją Ŝycia gospodarczego wiele podmiotów 
występujących na rynku moŜe stopniowo przechodzić w sferę wymiany elektronicznej 
lub funkcjonować równolegle w obu obszarach25. 

Podstawowa definicja handlu elektronicznego (e-commerce) mówi, Ŝe jest to 
proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji 
handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony  
za pośrednictwem Internetu. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego jest uwaŜany 
za jedną z najwaŜniejszych tendencji początku XXI wieku. Analizując znaczenie  
i formy handlu elektronicznego, naleŜałoby wymienić kilka istotnych źródeł przewagi 
tej formy handlu, czyli: moŜliwość budowania przez firmy zaufania do tego rodzaju 
transakcji, większą wygodę zakupów, moŜliwość szybkiej reakcji na potrzeby klientów, 
niŜsze koszty, moŜliwy szerszy asortyment, częste specjalne oferty i okazje zakupów  
w sieci26. 

Dynamiczny rozwój Internetu, a co za tym idzie równie gwałtowny wzrost liczby 
internautów powoduje, iŜ podmioty działające na rynku mają coraz silniejszą 
świadomość tego, jak istotne mogą okazać się nowe moŜliwości docierania do 
świadomości potencjalnych klientów za pomocą coraz bardziej oryginalnych  
i efektywnych narzędzi komunikacji marketingowej. Popularność zyskują nowe formy  
i rozwiązania, które dzięki unikalnym cechom Internetu pozwalają dotrzeć w krótkim 
czasie i przy stosunkowo niskich kosztach do ogromnej liczby konsumentów. To z kolei 
powoduje, iŜ Internet jest najszybciej rozwijającym się medium komunikacyjnym,  
nie tylko w obszarze działań promocyjnych. Obszar komercyjnego wykorzystania sieci 
związany z rozwojem handlu elektronicznego jest coraz częściej kluczowym źródłem 
pozyskiwania nowych klientów. 

INTERNET AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL 

Summary 

At present, internet plays a more and more vital role as a modern medium of social 
communication. Internet marketing communication is a wide spectrum of various possibilities  
of communication between the company and its environment, which may be performed  
as a promotional or commercial activity. Enterprises may use internet to create positive image,  
to create the trustworthiness of customers, to promote products and also to offer an opportunity to 
buy products through electronic channels. It may be expected, that the Internet, as one  
of the fastest developing communication channels has a bright future and that new forms of the 
electronic marketing communication will appear.  

                                                 
25 Logistyka on-line. Red. K. Rutkowski. PWE, Warszawa 2002, s. 170-171. 
26 A. Sznajder: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 183; Oblicza Internetu. Architektura 

komunikacji. Red. M. Sokołowski. Wyd. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2007, s. 64. 
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WYKORZYSTANIE INFORMACJI ON-LINE  

W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM 

Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono paradygmat podejmowania decyzji marketingowych. Podjęto 

takŜe próbę oceny uŜyteczności informacji on-line. Omówiono wpływ postępu technologii 
informacyjnej na tworzenie marketingu mix.  

Paradygmat podejmowania decyzji marketingowych 
Zarządzanie marketingowe polega na podejmowaniu decyzji i koordynowaniu 

wyboru rynku docelowego, pozyskiwaniu, utrzymaniu i rozszerzaniu liczby nabywców 
przez kreowanie marketingu mix i dostarczaniu poŜądanych przez nabywców wartości. 
Podejmowanie decyzji i koordynacja znajduje wyraz w realizacji klasycznych funkcji 
zarządzania: planowania, organizowania przewodzenia i kontrolowania2. 
Przedsiębiorstwa potrzebują oryginalnych wizji rozwoju i strategii konkurowania  
w burzliwym środowisku. W tabeli 1 przedstawiono paradygmat podejmowania decyzji 
marketingowych.  

Tabela 1. Paradygmat podejmowania waŜnych decyzji marketingowych  

Cechy Dominanty 

Wiedza  
i informacja 

Wiadomości nabyte podczas studiowania zagadnień marketingowych i zbierania 
informacji, które ułatwiają wybór i wdraŜanie racjonalnej decyzji oraz nakreślenie 
trendów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i poszerzanie horyzontów 
poznania. 

Know-how 
Umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, informacji i doświadczenia, 
posługiwanie się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania i marketingu, 
wyciąganie wniosków z sukcesów lub niepowodzeń własnych i konkurentów. 

Motywacja 

Uruchamianie bodźców w przedsiębiorstwie, które pozytywnie wpłyną na 
motywy postępowania i postawy nie tylko pracowników zajmujących się 
bezpośrednio marketingiem, ale wszystkich pracowników, skłaniając ich do 
inicjatyw, innowacji, podąŜania za nowoczesnością i poszukiwania źródeł wzrostu 
efektywności. 

Warunki 

WyposaŜanie stanowisk pracy w urządzenia najnowszej generacji, stwarzanie 
klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, sprawnego i skutecznego działania, 
zabezpieczenie finansowe projektów oraz usuwanie barier utrudniających 
racjonalne gospodarowanie. 

Odpowiedzialność 
Dobre wypełnianie obowiązków nałoŜonych na zarząd przedsiębiorstwa, 
kierowników i pracowników, przestrzeganie etyki biznesu, ponoszenie 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa i ochrona środowiska naturalnego. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
1 Eugeniusz Michalski − prof. zw. dr hab., Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika 

Koszalińska. 
2 E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 16-18. 



Eugeniusz Michalski 

 

560

W paradygmacie wyróŜniono trzy cechy działalności marketingowej, które są 
niezbędne do spoŜytkowania wiedzy i wiadomości: know-how (umiejętności poparte 
doświadczeniem), motywacja decydenta do poszukiwania najkorzystniejszych opcji 
oraz warunki sprzyjające do podejścia i wdroŜenia decyzji. Wiedza i informacja słuŜy 
przede wszystkim do rozpoznania i zdefiniowania problemów. Następnie generowane 
są rozwiązania, doskonalona i oceniana działalność marketingowa. Monitorowane są 
przeobraŜenia i trendy rozwoju środowiska zewnętrznego, a metodologia tworzenia 
marketingu mix podlega nieustannemu doskonaleniu. 

Podejmowanie decyzji jest to logiczny wybór pomiędzy opcjami działalności. 
Proces podejmowania decyzji rozpoczyna się od identyfikacji problemu, następnie dąŜy 
się do ustalenia kryteriów do podjęcia i oceny decyzji, nadania wagi tym kryteriom  
(np. pod względem kosztów, efektów, czasochłonności) oraz analizy opcji rozwiązania 
problemu)3.  

Problem jest to powaŜne zadanie wymagające rozwiązania, rozstrzygnięcia. Jest to 
sytuacja niezadowalająca, powodująca jakieś trudności. Czasem jest to coś niejasnego, 
trudnego do zrozumienia, zagmatwanego, zawiłego i niesprecyzowanego. Postawiono 
zbiór pytań, na które brakuje zadawalającej odpowiedzi. JeŜeli istnieje problem, to 
występują rozbieŜności pomiędzy istniejącym a poŜądanym stanem rzeczy (np. dla 
usprawnienia pracy biurowej pragniemy zakup nowoczesnych komputerów, próbujemy 
określić, co spowodowało spadek sprzedaŜy o 5%).  

Na rys. 1 podano trzy podstawowe kryteria rozpoznania waŜnego problemu 
marketingowego i przystąpienia do działania. Zanim coś moŜna uznać za problem, 
decydent musi być świadom rozbieŜności, trzeba porównać bieŜący stan sprawy  
z ustalonym standardem. Standardem są wyniki minionych działań, uprzednio ustalony 
cel, plan, prognoza, wynik działania innej osoby lub jednostki organizacyjnej  
o podobnym charakterze. RozbieŜność bez nacisków na jej usunięcie jest problemem, 
który moŜna odłoŜyć na przyszłość. Aby podjąć decyzję musi być nacisk na decydenta, 
aby coś zrobił. Presja moŜe wynikać z polityki przedsiębiorstwa, terminu, kryzysu 
finansowego, oczekiwań zwierzchnika, zbliŜającej się oceny wyników. Aby rozwiązać 
problem decydent musi mieć kompetencje, uprawnienia, środki, moŜliwości działania, 
budŜet i informacje. JeŜeli brakuje tych czynników, zwykle mowa o nierealnych 
oczekiwaniach nakładanych na decydenta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Kryteria rozpoznania problemu marketingowego 
Źródło: opracowanie własne. 

Problem ma charakter subiektywny – dla jednego kierownika moŜe być 
zadawalającym stanem rzeczy, dla innego nie. Kierownik, który perfekcyjnie rozwiąŜe 

                                                 
3 E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 47-48. 
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błędny problem, postępuje podobnie jak kierownik, który nie dostrzegł w porę trudnej 
sytuacji lub nie umiał prawidłowo określić zadania, wymagającego rozwiązania. 

Rozpoznanie sytuacji polega na określeniu jej natury, znaczenia i zakresu, czyli 
postawienia diagnozy na postawie zebranych informacji. Przykładowo, czy 
zmniejszająca się sprzedaŜ jest symptomem innych zjawisk (np. przestarzały produkt, 
kiepska promocja). Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji moŜe być sprzyjająca  
(np. istnieje nadwyŜka środków finansowych i naleŜy wybrać jedną z wielu moŜliwości 
inwestowania) lub niesprzyjająca (np. występują nadmierne koszty produkcji). 
Problemy mniej waŜne pojawiają się dość często i wymagają z reguły 
natychmiastowego rozwiązania. Sytuacje wymagające podjęcia decyzji o duŜym 
znaczeniu, przewaŜnie pojawiają się po jakiś znakach ostrzegawczych. 

Po wyborze opcji następuje jej wdraŜanie, które wyraŜa się działaniem 
zmierzającym do rozwiązania problemu. Końcowym etapem jest ocena efektywności 
decyzji. Po ostatnim etapie przekazywane są sygnały o realizacji decyzji, czyli 
następuje powrót do punktu pierwszego (sprzęŜenie zwrotne) w celu stwierdzenia, czy 
jeszcze istnieje problem, w jakim stopniu został rozwiązany lub czy działanie nie 
spowodowało powstania ubocznych skutków.  

Z wielu róŜnorodnych działań naleŜy ukształtować dobry marketing-mix, który jest 
w stanie stworzyć, zakomunikować i dostarczyć wartości oferowane przez produkt. 
Decydenci powinni umieć tworzyć nowe wartości dla przedsiębiorstwa i nabywców. 
Wartość informacji dla podejmowania decyzji moŜna oszacować według wzoru:  

W (di)  –W (d)  = Ki 
gdzie: 
W (di ) – wartość decyzji, która przyniosła korzyści (poŜytek) z informacji, 
W (d) – wartość decyzji bez korzyści z informacji, 
K i  – koszt uzyskania informacji.  

Zakłada się, Ŝe W (di) – W (di ) > W (d), czyli wzrost wartości decyzji musi 
przekraczać koszt uzyskania informacji. W przeciwnym razie wystąpi marnotrawstwo 
wysiłków i środków. Wartości te nie są łatwe do mierzenia, poniewaŜ trudno jest 
określić ryzyko i korzyści z podjętej decyzji. MoŜna jednak zastosować teorie 
podejmowania decyzji, które umoŜliwiają porównywanie alternatywnych rozwiązań.  

Zarządzanie marketingowe jest zbyt waŜne, aby ograniczyć je tylko do działu 
marketingu. Praca kaŜdego pracownika ma wpływ na nabywcę, który powinien być 
postrzegany jako źródło korzyści dla przedsiębiorstwa. Zwraca się coraz większą uwagę 
na współpracę zespołów tworzonych z róŜnych działów podczas wprowadzania nowego 
produktu na rynek, pozyskiwania i utrzymywania nabywców oraz realizacji zamówień. 
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa zmienia się ze zorientowanej na produkt czy 
oddziały terenowe na skoncentrowaną na segmentach nabywców4.  

Przedsiębiorstwo skupia się na podstawowej działalności (core business), zakupuje 
dobra i usług z zewnątrz od tych, którzy to robią taniej i lepiej (podwykonawcy, 
transport, outsourcing), a zatrzymuje to, co moŜe robić najlepiej. NaleŜy ograniczyć 
liczbę i rozproszenie dostawców oraz współpracować z nimi na zasadzie trwałego 
układu. Pośrednicy przestają być traktowani jako klienci, a stają się partnerami, którzy 
dostarczają wartość ostatecznym nabywcom. Wszystkie działania marketingowe  

                                                 
4 F. Krawiec: Marketing w firmie przyszłości. Difin, Warszawa 2005, s. 31-33. 
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w przedsiębiorstwie powinny być tak skoordynowane, aby uzyskać efekt 
synergetyczny.  

UŜyteczno ść informacji online  
W tradycyjnej firmie wiele wysiłku pochłania przeglądanie wolumenów publikacji 

w celu znalezienia odpowiednich informacji do podjęcia racjonalnej decyzji. Kiedy 
informacja jest potrzebna, kierownicy nie mogą jednak poświęcać zbyt duŜo czasu, 
wysiłku i pieniędzy na znalezienie, segregowanie i klasyfikowanie danych. 
Współczesna technologia informatyczna pozwala decydentowi oszczędzić czas, nie 
musi opuszczać swojego biura, iść do biblioteki dla umiejscowienia faktów, które 
potrzebuje. Informacje drogą elektroniczną moŜna uzyskać w ciągu chwili.  

Komputer on-line, czyli dostępny bezpośrednio w Internecie, podłączony do baz 
danych liczonych w tysiącach, moŜe dostarczyć wiele informacji o producentach, 
dostawcach i nabywcach produktów, ofertach, nowych produktach, sytuacji na rynku, 
niespodziewanych wydarzeniach (np. kryzys, niespodziewana okazja) wpływających na 
decyzje marketingowe. Określenie potrzeb na informacje następuje przez ustalenie listy 
pytań np.: jaka jest pojemność potencjalnego rynku na dany produkt, ile typowy 
nabywca wydaje na zakup danego produktu, co się stanie, jeŜeli podniesiemy 
(podwyŜszymy) cenę produktu, jaki kształt i kolor naleŜy nadać opakowaniu nowego 
produktu?  

Decydenci mają coraz lepszy dostęp do źródeł internetowych wraz z rozwojem 
graficznego interfejsu, znanego, jako Word Wide Web (www).  Przykładowo, bogate 
materiały statystyczne oferowane są przez: 
1. Główny Urząd Statystyczny (http://www.stat.gov.pl).  
2. Unię Europejską (http://www.europa.eu.int, http://www.eurostat.com). 
3. Bank Światowy (http://www.wordbank.org). 
4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (http://www.imf.org). 
5. Światową Organizację Handlu (http://www.wto.org). 
6. Organizacje Narodów Zjednoczonych (http://www.un.org/pubs/). 

Najnowsze informacje (breaking news) dla uŜytkownika są dostępne w ciągu  
24 godzin. Jednak Internet bezpłatnie pozwala uŜytkować tylko część oferowanych 
informacji. Informacje publikowane na stronach www odnoszą się najczęściej do 
makro-, a w mniejszym zakresie do mikro- problemów społeczno-gospodarczych. 
Obejmują specyficzne dane w zakresie demografii, produkcji przemysłowej, produkcji 
rolnej, dochodów ludności, aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym, 
wymiany międzynarodowej i zadłuŜenia krajów. Szczególny zakres usług 
informacyjnych oferują takŜe banki, firmy rachunkowe, firmy spedycyjne, linie lotnicze 
i biura doradcze. Dane uzyskane z Internetu słuŜą przede wszystkim do uzupełnienia 
bieŜących potrzeb na specyficzne informacje niedostępne we własnym systemie 
informacji marketingowej (SIM)5. 

W tworzeniu nowych wartości kładzie się nacisk nie na majątku rzeczowym 
(tangible assets), ale na nienamacalnym majątku (non-tangible assets). Wartości 
uzyskiwane na rynku pochodzą coraz częściej z marki, bazy nabywców oraz relacji  
z pracownikami, pośrednikami i kapitału intelektualnego. Odchodzi się od tworzenia 

                                                 
5 L. Gracz: Nowoczesny system informacji marketingowej. W: Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro.  

Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 55-57. 
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marek produktu tylko drogą reklamy do tworzenia ich przez zintegrowaną komunikację. 
Zamiast polegać tylko na jednym narzędziu komunikacji takim, jak reklama  
czy akwizycja naleŜy uŜyć wielu narządzi w celu przekazania spójnego wizerunku 
marki podczas kaŜdego kontaktu nabywcy z produktem. 

Uwagę nabywców nie tylko przyciągają produkty w sklepie czy podczas 
prezentacji dokonywanych przez akwizytorów, ale szeroko dostępne on-line  
w Internecie. Nabywcy mogą obejrzeć on-line kolorowe zdjęcia produktów, zapoznać 
się z ich walorami, negocjować warunki zakupu i zawrzeć transakcję kupna-sprzedaŜy. 
Wzrasta liczba transakcji zawieranych przez Internet bezpośrednio pomiędzy 
przedsiębiorstwami (B2B). Akwizycja jest coraz częściej prowadzona elektronicznie,  
z moŜliwością zobaczenia się „twarzą w twarz” ze sprzedawcą na ekranie 
komputerowym (np. poprzez skype). 

Wiele informacji jest dostępnych w Internecie bez opłat, ale niektóre informacje 
słuŜą głównie jako zachęta do pobudzenia zainteresowania. Pogłębione i szczegółowe 
informacje moŜna uzyskać za opłatą. Związki profesjonalne, Polska Izba Handlowa, 
NOT, PTE, związki branŜowe podają w Internecie informacje zebrane od swoich 
członków. Mają one wprawdzie charakter ogólny, ale pozwalają na sprecyzowanie 
pewnego poglądu na poczynania np. liderów na rynku i konkurentów. KsiąŜki 
telefoniczne firm umoŜliwiają nie tylko rozpoznanie branŜowych przedsiębiorstw 
(lokalizacja, adresy telefony), ale często odsyłają po informacje na strony www i podają 
adresy e-mail.  

UŜytkownik napotyka jednak powaŜny aspekt wiarygodności i obiektywności 
danych dostępnych w Internecie. Potrzebna jest takŜe ocena danych pod względem 
odpowiedniości do rozpatrywanego problemu. W pierwszym rzędzie naleŜy skupić 
uwagę na jakości źródła informacji, celu i metodzie zbierania pierwotnych danych, 
dokładności, wiarygodności i aktualności danych. Przestarzałe dane mogą raczej 
wprowadzić w błąd aniŜeli doskonalić proces decyzyjny. Ponadto trzeba rozwaŜyć 
kompatybilność i porównywalność danych. JeŜeli dane były zbierane w innym celu 
naleŜy rozwaŜyć, czy mogą być przydatne do problemów występujących  
w przedsiębiorstwie, czy pasują do siebie np. pod względem terminologii lub jednostek 
miar. Analiza związków i zaleŜności danych (cross tabulation) oraz kreatywna 
interpretacja ogranicza ryzyko. Warto, o ile jest taka moŜliwość konfrontować dane  
z innymi moŜliwymi źródłami lub ekspertami i zapoznać się z metodami ich zbierania. 

Wpływ technologii informacyjnej na marketing-mix   

Postęp w technologii informacyjnej (IT), a zwłaszcza Internetu, stwarzają 
uproszczone, a zarazem tańsze formy kreowania marketingu-mix. Przedsiębiorstwo 
moŜe otrzymywać i przekazywać szybciej wiadomości promocyjne oraz posługiwać się 
internetowymi kanałami dystrybucji. Technologia Compact Disk/Red-Only Memory 
(CD-ROM) pozwala na zapisanie ogromnej ilości informacji na jednym 12 cm 
plastykowym dysku (równowaŜny 300 ksiąŜek, kaŜdej o 1000 stron lub 1500 
dyskietek). Technologia ta jest uŜywana do przechowywania i rozpowszechniania 
duŜego wolumenu informacji, czyli słuŜy jako statystyczna baza danych. Z reguły 
uŜytkownik nie płaci za otrzymane informacje, ale ponosi koszty inwestowania  
w CD-ROM i nabycie rzeczywistego CD.  

Rozszerza się takŜe geograficzny zasięg przekazu informacji i promocji-mix. 
MoŜna posługiwać się nowoczesnymi narzędziami wyboru rynku docelowego oraz 
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zdobywania, utrzymywania i rozszerzania kręgu nabywców produktów przez 
kreowanie, komunikowanie oraz dostarczanie im czegoś o większej wartości od 
konkurentów.  

W odróŜnieniu do konwencjonalnych ogłoszeń i prospektów reklamowych, Internet 
pozwala na rozpowszechnianie prawie nieograniczonej ilości bieŜąco aktualizowanych 
wiadomości. Przedsiębiorstwo moŜe gromadzić pełniejsze i bogatsze dane o sytuacji 
rynkowej, potencjalnych nabywcach i konkurentach6. Internet jest coraz częściej 
wykorzystywany do badań marketingowych, a zwłaszcza do sondaŜu opinii nabywców. 
Organizowane są reprezentatywne panele, a kwestionariusze rozsyła się przez pocztę 
elektroniczną (e-mail).  Programy komputerowe CATI i CAPI rejestrują odpowiedzi 
respondentów, przetwarzają i analizują dane oraz prezentują tabelarycznie i graficznie 
wyniki7.  

Poczta elektroniczna zapewnia najszybszy sposób porozumiewania się uczestników 
transakcji kupna-sprzedaŜy. Poczta głosowa (voice mail) umoŜliwia zorganizowanie 
telekonferencji i przeprowadzenia negocjacji przy jednoczesnym uŜyciu telefonu  
i obrazu przekazywanego przez pocztę elektroniczną. Elektroniczna wymiana danych 
(Electronic Data Interchange – EDI) słuŜy do przekazu standardowych dokumentów 
transakcyjnych, księgowych i finansowych oraz połączenia z bazą danych innych 
systemów informatycznych. Prowadzi to do oszczędności z tytułu unikania druku  
i przechowywania dokumentów papierowych.  

Internet zapewnia nie tylko dwustronną komunikację z aktualnymi i potencjalnymi 
nabywcami, ale usprawnia takŜe proces zawierania transakcji kupna-sprzedaŜy. 
Pracownicy i dostawcy mogą przesyłać i otrzymywać pocztą elektroniczną informacje, 
składać oferty, potwierdzać zamówienia, zawierać transakcje kupna-sprzedaŜy, a nawet 
regulować płatności. W Internecie moŜna łatwo umieszczać ogłoszenia reklamowe, 
kupony, kolorowe zdjęcia produktów i podawać dodatkowe informacje dla nabywców, 
którzy o to poproszą. Przedsiębiorstwo moŜe modyfikować oferty produktów przez 
dodanie najnowszych informacji z bazy danych, opierając się m.in. na liczbie  
i przekroju potencjalnych nabywców odwiedzających jego stronę internetową (Web-
site) oraz częstotliwości wejść8.  

Wykorzystując Internet przedsiębiorstwo moŜe doskonalić zaopatrzenie 
materiałowo-techniczne i biurowe, organizować nabór pracowników, prowadzić 
szkolenie oraz usprawnić wewnętrzną i zewnętrzną komunikacje. MoŜe takŜe 
przeprowadzać internetowe szkolenia towaroznawcze i akwizycyjne dla pracowników, 
dealerów i agentów handlowych. Dzięki Internetowi moŜna uzyskać znaczne 
oszczędności przez porównywanie i wybór produktów wysokiej jakości, nabywać 
materiały na aukcjach lub przez ogłaszanie warunków zakupu. Internet słuŜy do 
usprawnienia logistyki i koordynacji działalności operacyjnej, umoŜliwiając w efekcie 
znaczną obniŜkę kosztów i poprawę dokładności oraz jakości pracy. 

Internet umoŜliwia nawiązywanie pogłębionych i długotrwałych więzi z osobami, 
przedsiębiorstwami i instytucjami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na 
osiągnięcie sukcesu w działalności biznesowej9. Końcowym rezultatem tworzenia więzi 
jest powstanie jedynych w swoim rodzaju aktyw nazywanych siecią marketingową. Sieć 

                                                 
6 S.P. Robins, M. Coulter, R. Stuart-Kotze: Management. Prentice Hall, Scarborough 2000, s. 39. 
7 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki…, s. 125-127. 
8 R.A. Kerin, R.A. Peterson: Strategic Marketing Problems. Prentice Hall, New Jersey 2004, s. 12. 
9 F. Krawiec: op.cit., s. 170-171. 
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marketingowa składa się z pracowników przedsiębiorstwa i wspierających jego 
działalność osób z zewnątrz (nabywców, dostawców, pośredników, detalistów, agentów 
reklamowych i pracowników ośrodków badawczych). Coraz częściej konkurencja nie 
występuje pomiędzy przedsiębiorstwami, lecz sieciami marketingowymi. Nagroda 
przypada przedsiębiorstwom, które utworzą lepszą sieć. Przedsiębiorstwa zagraniczne 
często wygrywają konkurencję z przedsiębiorstwami krajowymi tylko dlatego, Ŝe 
działają w ramach sieci marketingowej.   

Na skutek postępu w technologii informacyjnej wzrasta takŜe zdolność 
przedsiębiorstwa do tworzenia i utrzymywania relacji z kaŜdym nabywcą oddzielnie  
w odpowiednim czasie oraz dopasowywaniu produktu do jego szczególnych pragnień 
(customization). Wzrasta liczba przedsiębiorstw, które kształtują oddzielne oferty, 
usługi i przesyłają wiadomości do pojedynczych nabywców. Przedsiębiorstwa zbierają 
informacje z poprzednich transakcji, prognoz demograficznych i analiz 
psychograficznych, wiadomości ze środków masowego przekazu i preferencji 
zgłaszanych przez pośredników handlowych. Przykładowo, technologia koncernu 
samochodowego BMW pozwala nabywcom na zaprojektowanie własnego modelu  
w 350 wersjach, 500 opcjach, 90 kolorach zewnętrznych i 170 elementach ozdobnych 
karoserii. Zarząd BMW twierdzi, Ŝe 80% samochodów nabywanych przez 
indywidualnych klientów w Europie i blisko 30% w USA jest produkowanych na 
zamówienie10.  

Działalność marketingowa moŜe być dostosowywana więc nie tylko do Ŝyczeń 
pośredników handlowych i zakładów przemysłowych (busines to busines), ale takŜe do 
preferencji indywidualnego nabywcy (one-to-one) nieomal w kaŜdym 
przedsiębiorstwie. Wymaga to jednak zainwestowania w narzędzia i programy zbierania 
informacji, a przede wszystkim hardware i software. 

WaŜne jest równieŜ tworzenie wewnętrznej spójności działalności  
w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa mogą ułatwić i przyspieszyć wewnętrzną 
komunikację pomiędzy pracownikami przez zorganizowanie własnej sieci Intranetu 
połączonej z Internetem. Intranet jest to wewnętrzny elektroniczny system 
komunikacyjny, który jest dostępny wyłącznie dla pracowników danego 
przedsiębiorstwa. UmoŜliwia dzielenie się informacją, współtworzenie dokumentów  
i projektów w róŜnych działach. Bezprzewodowymi udogodnieniami są osobiste 
pagery, telefony komórkowe i laptopy, które przyczyniają się do tego, Ŝe pracownicy są 
wzajemnie dostępni w kaŜdym czasie i miejscu. Pracownicy mogą pytać się nawzajem, 
poszukiwać porady oraz przesyłać i otrzymywać potrzebne dane z i do przedsiębiorstwa 
z własnego komputera o duŜej mocy (mainframe).  

Działalność marketingowa wewnątrz przedsiębiorstwa jest tak samo waŜna, a moŜe 
nawet waŜniejsza od działalności skierowanej na zewnątrz. Nie ma bowiem sensu np. 
obiecywać doskonałej usługi zanim zespół pracowników nie jest dobrze przygotowany 
do jej świadczenia. Spójność wewnętrzna działalności marketingowej powinna być 
zapewniona na dwóch poziomach. Na pierwszym waŜne są wspólne działania 
pracowników działów uczestniczących w tworzeniu marketingu-mix, w szczególności 
przy ustalaniu ceny i promocji produktów. Koordynacja musi odbywać się z punktu 
widzenia interesów nabywców i przedsiębiorstwa. Na drugim poziomie spójność 
wewnętrzna musi obejmować działalność marketingową wszystkich działów 

                                                 
10 Ph. Kotler, K. L. Keller: Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey 2006, s. 18. 
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przedsiębiorstwa takich, jak badawczo-rozwojowy, zakupów, produkcji, logistyki, kadr, 
rachunkowości i finansów.  

Społeczna odpowiedzialność za działalność marketingową obejmuje szeroki zakres 
zainteresowań włączając w to etykę biznesu, ochronę środowiska, regulacje prawne  
i społeczny kontekst funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność wykracza, 
więc poza przedsiębiorstwo i nabywców, czyli odnosi się do całego społeczeństwa. 
Przedsiębiorstwo nie moŜe przenieść niekiedy wysokiego kosztu społecznego na 
konsumentów, musi go ponieść i przez to generować niŜszą stopę zysku. Powszechna 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw krajowych stanowić moŜe jednak 
zagroŜenie dla przetrwania całej branŜy przemysłu, gdyŜ obcy konkurenci nie są 
skłonni do ponoszenia takich kosztów.  

THE USE OF ONLINE INFORMATION FOR MARKETING 

MANAGEMENT 

Summary 

This paper presents the paradigm of making marketing decision. An attempt was made  
to estimate the usefulness of online information. The impact of technology information progress 
on marketing mix formation was under consideration.  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 559                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 42                  2009 

Agata Niemczyk1 

INTERNET JAKO NOWOCZESNE MEDIUM NA 

WSPÓŁCZESNYM RYNKU TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 
We współczesnych czasach media odgrywają istotną rolę w Ŝyciu społeczno-gospodarczym. 

Nie bez znaczenia nazywane są one czwartą władzą. Siła ich oddziaływania, a zwłaszcza 
Internetu, jest bardzo duŜa. Celem artykułu jest pokazanie roli Internetu na współczesnym rynku 
turystycznym. Medium to jest uŜyteczne zarówno dla podmiotów popytu, jak i podaŜy, a wszelkie 
zmiany w postępie techniczno-technologicznym sprawiają, Ŝe jego przydatność niemalŜe z dnia 
na dzień jest coraz większa, ujawniając przy tym coraz to nowe moŜliwości. W artykule 
przedstawiono wykorzystanie Internetu w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych (strona 
popytowa) oraz w funkcjonowaniu podmiotów podaŜy turystycznej: obszaru, biur podróŜy  
i innych usługodawców, jak np. hotele. 

Wstęp 
Obecnie coraz istotniejszą rolę odgrywają media, równieŜ nowe – Internet.  

Wpływają one m.in. na kształtowanie zachowań podmiotów rynkowych, w tym równieŜ 
na rynku turystycznym. Ten ostatni, według doniesień UNWTO wykazuje dynamikę 
wzrostu, choć spowolnioną. WTTC szacowało, Ŝe do 2017 r. popyt turystyczny na 
świecie wzrośnie do około 13,2 bln USD, a zatrudnienie w sektorze turystycznym 
osiągnie poziom 86,6 mln osób, z kolei eksperci UNWTO twierdzą, Ŝe liczba podróŜy 
na świecie w 2020 r. wyniesie 1 561 mln2 vs 694 mln w 2003 r.3. Prognozy te w 2009 r. 
zostały nieco ostudzone, po tym, jak w 2008 r. nastąpiło spowolnienie dynamiki 
wzrostu międzynarodowego ruchu turystycznego – wzrost tylko o 2%4. Do tak słabego 
przyrostu przyczyniły się następujące okoliczności: niestabilna gospodarka, załamanie 
kredytowe, rozszerzający się kryzys ekonomiczny, rosnące ceny towarów i paliw oraz 
gwałtowne zmiany kursów walut. Mimo to, ruch turystyczny nadal się rozwija, 
zainteresowanie podróŜami turystycznymi nadal jest duŜe. Turyści, dla których 
migracje turystyczne stanowią trwały element modelu konsumpcji, w nowych 
warunkach dokonują przewartościowania swych preferencji, np. w zakresie bazy 
noclegowej − goście do tej pory korzystający z wyŜszej półki usług przeniosą swe 
preferencje na relatywnie niŜszą. Poza tym na światowym rynku turystycznym nastąpi 
wzrost znaczenia obszarów recepcji turystycznej o korzystnych kursach wymiany walut 
(value for money destinations), do których zalicza się np. Polska.  

                                                           
1 Agata Niemczyk – dr, Katedra Turystyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 Tourism 2020 Vision. http://www.world-tourism.org/facts/eng/vision.htm (czerwiec 2008). 
3 Ibidem. 
4 Światowa turysta jednak wyhamuje. „Wiadomości Turystyczne” 2009, nr 3 (177), s. 1. 
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W zaistniałych okolicznościach podmioty podaŜy turystycznej „walcząc”  
o kaŜdego klienta będą korzystać m.in. z jak najefektywniejszych kanałów przekazu  
w procesie komunikacji marketingowej, a tym bez wątpienia jest Internet. Jednocześnie 
klient, chcąc racjonalnie zagospodarować fundusz swobodnej decyzji, będzie korzystał 
z Internetu jako narzędzia pozyskiwania informacji o podróŜy turystycznej. Jego 
działania koncentrować się będą na przeglądaniu ofert (zarówno imprez, jak i obszarów 
recepcji turystycznej), ich porównywaniu oraz pozyskiwaniu opinii na ich temat od 
innych. To bardzo istotny aspekt wykorzystania tego medium zwaŜywszy na fakt, Ŝe 
usługi turystyczne mają charakter niematerialny (abstrakcyjny). 

Celem artykułu jest pokazanie roli Internetu na współczesnym rynku turystycznym. 
Medium to jest uŜyteczne zarówno dla podmiotów popytu, jak i podaŜy, a wszelkie 
zmiany w postępie technicznym (nowa infrastruktura sprzętowa) i technologicznym 
(zmian sposobu pracy) sprawiają, Ŝe jego przydatność niemalŜe z dnia na dzień jest 
coraz większa, ujawniając przy tym coraz to nowe swoje moŜliwości.  

Komunikacja marketingowa warunkiem funkcjonowania 
podmiotów na rynku 

W „globalnej wiosce” lub jak twierdzi A. Toffler „wiosce elektronicznej”, 
komunikacja jest nieodłącznym warunkiem funkcjonowania kaŜdego podmiotu rynku  
i to zarówno po stronie podaŜy, jak i po stronie popytu. Tymczasem na rynku mediów 
obserwuje się swoistą rewolucję, która nie wiadomo kiedy się skończy z racji nowości 
techniczno-technologicznych, które cały czas zaskakują. Niezaprzeczalnym jest fakt, Ŝe 
tradycyjne media ustępują miejsca na rzecz nowoczesnych, w tym rozpowszechnianych 
w „sieci”.  

Media odgrywają istotną rolę w procesie wyboru produktu turystycznego. Ten, 
rozumiany jako zestaw dóbr i usług tworzących wartość uŜytkową dla nabywcy-turysty 
w związku z jego wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, moŜe przybierać 
postać: imprezy (np. wczasy obejmujące wiele produktów cząstkowych, m.in. usługi, 
wydarzenia, obiekty np. muzeum) lub obszaru (np. miejscowość). W kaŜdym z tych 
przypadków media kształtują decyzje konsumentów-turystów wykorzystując w tym 
celu róŜnorakie formy i kanały przekazu (tabela 1).  

Tabela 1. Elementy procesu komunikacji marketingowej. 

Źródło informacji Zakodowanie Kanał  Odbiorca  
TTUURRYYSSTTAA  

Nadawca Forma przekazu Nośnik przekazu Segment 

PPOODDMM II OOTTYY  PPOODDAAśśYY  
TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEEJJ  

Kraj 
Region 

Miejscowość 
Organizator imprezy 
Wytwórca produktów 

cząstkowych 

Obraz II NNTTEERRNNEETT  
  

Telewizja 

III wiek 
 

Rodziny 
Słowo pisane Prasa, plakat  

Słowo mówione 

Ruch 

Radio MłodzieŜ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna, 
PROKSENIA, Kraków 2004, s. 33. 
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Wśród mediów, niewątpliwie najszersze zastosowanie na rynku turystycznym ma 
Internet. Przesądzają o tym jego własności, takie jak: globalny zasięg, nieograniczona 
dostępność w czasie, interaktywność, moŜliwość indywidualizacji przekazu, 
elastyczność, niskie koszty, moŜliwość doskonalenia obsługi zarówno w czasie jak  
i po sprzedaŜy, szybkość komunikacji. Poza tym Internet pozwala na aktywne 
uczestnictwo klienta w tworzeniu wartości tak, aby końcowy produkt miał 
zindywidualizowany charakter5.  

Internet – współczesne metamedium 
W rezultacie Internet stał się metamedium6. W dobie Web 2.0 rozwój mediów,  

w tym Internetu zmienił charakter obsługi turysty, ograniczając jednocześnie 
dotychczasową rolę i znaczenie tradycyjnych biur podróŜy; przyniósł olbrzymie zmiany 
w komunikacji z klientem − moŜliwość interaktywnego porozumiewania się  
z konsumentem, śledzenia na bieŜąco jego opinii, słuchania go, błyskawicznego 
reagowania na jego zapytania. Internet to równieŜ cenne źródło informacji w procesie 
zaspokajania potrzeb związanych z wyjazdem turystycznym. 

Rolę Internetu na rynku turystycznym podkreśla UNWTO twierdząc, Ŝe 
doświadczeni turyści coraz częściej będą komponować własne wakacje z dostępnych 
modułów dokonując bezpośrednich rezerwacji, a dostępność odpowiednich odnośników 
(linków) do usługodawców będzie coraz waŜniejsza jako podstawowy, wstępny 
warunek sukcesu stron internetowych. Według UNWTO moŜliwość zakupów przez 
Internet będzie skutkować rezerwacjami dokonywanymi z mniejszym wyprzedzeniem7. 
Tendencje te zauwaŜa się juŜ na światowym rynku turystycznym, równieŜ polskim. 

Internet a turysta 
Jak podaje Gemius Megapanel z roku na rok rośnie w Polsce rola Internetu jako 

kanału komunikacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt zmiany podejścia  
i świadomości konsumentów − na rynek wkracza bowiem pokolenie, dla którego 
pierwszym medium nie była telewizja, ale Internet, co wiąŜe się z zupełnym 
przewartościowaniem dotychczasowego myślenia o komunikacji marketingowej.  
Po wtóre, kryzys finansowy 2008/2009 zmusił usługodawców, w tym równieŜ z branŜy 
turystycznej, do poszukiwania innych tańszych, efektywnych kanałów komunikacji. 
Obecnie liczba internatów w wieku 7 lat+ to około 15 mln osób8. W kontekście tych 
stwierdzeń zainteresowanie problematyką wykorzystania Internetu w zakupach podróŜy 
turystycznych staje się zasadne.  

Raport „Turystyka wśród internautów” wyraźnie podkreśla rolę Internetu jako 
najwaŜniejszego źródła informacji o planowanej podróŜy turystycznej (rys. 1).  Polscy 
turyści korzystają z Internetu i wyszukiwarek coraz bardziej świadomie, są lepiej 
wyedukowani i mają bardziej sprecyzowane oczekiwania co do miejsca wyjazdu. Obok 

                                                           
5 I.H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 244. 
6 K. Krzysztofek: Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty. Global Media Journal-Polish Edition, 2006 No. 1, 

www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Krzysztofek-status%20mediow%20cyfrowych.pdf (maj 
2008). 

7 Trendy w turystyce. PART, www.sieci.gapp.pl/turystyka/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14 
(maj 2008). 

8 Rośnie wykorzystanie Internetu. http://www.egospodarka.pl/40789,Rosnie-wykorzystanie-Internetu,1,39,1.html (maj 
2009). 
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Internetu, kolejnym źródłem informacji na temat planowanego wyjazdu turystycznego 
są informacje wskazane przez rodzinę i znajomych9.  
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58%
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jeszcze nie szukałem(łam) informacji

inne

telewizja

tablice informacyjne/plakaty/biblorday

prasa

foldery informacyjne

pracownicy biur podróŜy

rodzina/znajomi

Internet

 
Rys. 1. Źródła informacji na temat planowanego wyjazdu organizowanego przez biuro podróŜy w opinii 

polskich internautów w 2008 r.  
Źródło: Turystyka wśród internautów. Gemius Raport, wrzesień-październik 2008, 

http://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2008-01-21/01 (maj 2009). 

Analizując czynności wykonywane on-line przez internautów poszukujących 
informacji o usługach i produktach turystycznych, zauwaŜa się, Ŝe najczęściej 
poszukują oni specyficznych miejsc turystycznych (rys. 2).  

NaleŜy odnotować równieŜ fakt, Ŝe w ostatnich latach zwiększyła się rola aspektu 
społecznościowego podczas wyboru oferty turystycznej (miejsc turystycznych) i coraz 
większa liczba internautów bierze pod uwagę opinie innych turystów umieszczane  
w Internecie. Ostateczny wybór oferty turystycznej poprzedzony jest równieŜ analizą  
i porównywaniem cen ofert konkretnych biur podróŜy – zarówno tradycyjnych, jak  
i internetowych. Na uwagę zasługuje niezmienny odsetek rezerwowania i kupowania 
on-line usług turystycznych. O ile jednak zjawisko to w ujęciu procentowym jest 
niezmienne, o tyle w wartościach bezwzględnych obserwuje się wzrost liczby osób 
zarówno dokonujących rezerwacji, jak i zakupu on-line. 

Zaprezentowane treści pokazują, jak waŜna staje się sieć w procesie decyzyjnym  
e-turysty. Znajomość zachowań e-turysty w zakresie wyboru oferty turystycznej jest 
bardzo waŜna dla wszystkich podmiotów podaŜy turystycznej. Obecność w „sieci” tych 
ostatnich to juŜ podstawa funkcjonowania na rynku. 

                                                           
9 Szerzej: A. Niemczyk, R. Seweryn: Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji 

turystycznej (na przykładzie Krakowa). W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. 
Red. A. Rapacz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 246-252. 
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Rys. 2. Zmiany w aktywności on-line wśród polskich internautów poszukujących informacji o usługach  

i produktach turystycznych w latach 2006-2008. 
Źródło: A. Kwaśniewski: Produkty i usługi turystyczne w Internecie 2008 − Raport Google Polska 

http://www.travelmarketing.pl/pl/e_commerce_i_online_marketing/152_produkty_i_uslugi_turystycz
ne_w_internecie_2008_raport_google_polska.html (maj 2009). 

Wzrost znaczenia wyszukiwarek jako elementu procesu zakupu imprez 
turystycznych (a nie tylko źródła informacji i wiedzy na ich temat), sprawia, Ŝe istnienie 
w wyszukiwarkach gwarantuje dotarcie do potencjalnego klienta w momencie, gdy 
myśli on o zakupie. Do tego naleŜy zapewnić mu sfinalizowanie transakcji w sieci  
w sposób sprawny, a zarazem przyjazny dla niego, tym bardziej, Ŝe turysta ten to 
mieszkaniec nie tylko Polski, ale całej Europy i świata, gdzie rola Internetu w branŜy 
turystycznej jest zdecydowanie większa. 

Internet a podmioty poda Ŝy turystycznej 
Podmioty podaŜy turystycznej są interpretowane jako wszystkie przedsiębiorstwa  

i organizacje zajmujące się dostarczaniem produktu turystycznego; wśród nich biura 
podróŜy, regiony, usługodawcy, właściciele bądź administratorzy walorów 
turystycznych i inne. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe Internet jest bardzo dobrym źródłem 
informacji dla turystów na etapie: uświadomienia potrzeb, dostosowania potrzeb do 
moŜliwości, wyboru walorów turystycznych pozwalających najpełniej zaspokoić 
uświadomione potrzeby, wyboru lokalizacji walorów turystycznych, sposobu realizacji 
wyjazdu turystycznego (indywidualny, zorganizowany), sposobu dotarcia do walorów 
turystycznych, wyboru bazy noclegowej i sposobu Ŝywienia, wydaje się, Ŝe 
najistotniejszym nadawcą w procesie komunikacji, spośród wszystkich podmiotów 
podaŜy turystycznej jest – region. Jego rola wynika z faktu, Ŝe najwaŜniejszą decyzją  
w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych jest decyzja dotycząca wyboru miejsca 
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docelowego podróŜy10. To, w jaki sposób region będzie się komunikował  
z potencjalnymi i rzeczywistymi turystami będzie wpływało na wielkość ruchu 
turystycznego na jego terenie. Dlatego nieodłącznym elementem funkcjonowania 
podmiotów podaŜy turystycznej, w tym regionów, są ich strony internetowe, które 
spełniają rolę wizytówki, pozwalają na szeroką promocję, do tego stanowią relatywnie 
tanie źródło informacji. Ponadto posiadanie strony www daje moŜliwość nawiązywania 
bezpośrednich kontaktów z odwiedzającym stronę wykorzystując pocztę e-mail, poza 
tym dzięki stronie internetowej moŜna zarezerwować usługę, a nawet dokonać zakupu 
usługi lub produktu, wyraŜać swoje opinie o regionie, jego walorach turystycznych, 
produktach, usługach i całej infrastrukturze turystycznej regionu.  

Strona internetowa to podstawa działalności równieŜ biur podróŜy. Te z kolei  
we współczesnych czasach podlegają pewnej ewolucji. JuŜ teraz przestały one być tylko 
pośrednikiem między technologiczną infrastrukturą turystyczną a klientem końcowym, 
stając się jednym z podstawowych źródeł i dostawców tzw. inteligentnej informacji 
turystycznej. Współczesne biura przeobraŜają się w doradcę i powiernika turysty. Jak 
przewidują eksperci, technologia mobilna będzie wypierać tradycyjne biura podróŜy, 
zastępując je wirtualnymi, za pośrednictwem których turysta będzie mógł kontaktować 
się z biurem z dowolnego miejsca i w dowolnym, dogodnym dla niego czasie11.  
W rezultacie wiele biur stanie się zbędnymi pośrednikami, a główną rolę odgrywać 
będą globalne systemy dystrybucji (GDS), dla których moŜe to być naturalna droga 
rozwoju12. Te z kolei mają swoje zastosowanie w przewozach lotniczych  
i w hotelarstwie, tj. w kolejnych podmiotach podaŜy turystycznej13. GDS dzięki 
Internetowi pozwala na aktywne uczestnictwo w całym rynku turystycznym na świecie. 

Jak podkreślano na wstępie, przydatność Internetu niemalŜe z dnia na dzień jest 
coraz większa, ujawniając przy tym coraz to nowe swoje moŜliwości. Wirtualizacja 
hotelu czy obiektu gastronomicznego (zdalna wizualizacja obiektów, zwiedzanie 
interaktywne) nie jest juŜ czymś nowym na rynku turystycznym, ale generowanie  
i komponowanie zapachów metodą syntetyczną oraz ich przesyłanie na odległość czy 
udźwiękowienie zwiedzanych miejsc to zapewne przedsięwzięcia pionierskie. 
Generator zapachów ma trafić na rynek w 2009 r. To przełom głównie dla obiektów 
gastronomicznych. „Węch – według badań psychologów – wpływa na nastroje i uczucia 
ludzi, a tym samym moŜe zrewolucjonizować sposób oferowania potraw. MoŜna by 

                                                           
10 Por. A. Niemczyk, R. Seweryn: Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróŜy (na przykładzie 

badań ruchu turystycznego w Krakowie). W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali 
regionalnej i lokalnej. Red. S. Bosiacki. AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 135. 

11 Por. B.F. Kubiak: Internetowe biura podróŜy w rozwoju turystyki. W: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju 
gospodarki regionalnej. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 14-15 września 2006, WSTiH w Gdańsku s. 246.  

12 Autorka pisząc wiele biur podróŜy ma na myśli fakt, Ŝe istnieje pewien segment turystów, dla których bezpośredni 
kontakt ze sprzedawcą ma istotne znaczenie w procesie zakupu imprezy turystycznej i dla których Internet moŜe być tylko 
podstawowym, ale nie jedynym/ostatecznym źródłem informacji o podróŜy turystycznej. Biura podróŜy w takim wypadku są 
niezastąpione. 

13 NaleŜy odnotować, Ŝe zastosowanie technik informatycznych w turystyce, poza wymienionymi w tekście, obejmuje 
równieŜ: zarządzanie wewnętrzne i związki ad hoc z partnerami z zewnątrz, sieci i otwartą dystrybucję, Systemy Rezerwacji 
Komputerowej, aplikacje przełączające (tzw. switchowe) dla organizacji branŜy turystycznej (np. WIZGOM), Systemy 
Zarządzania Punktem Docelowym Turystyki (DMS – Destination Management Systems), internetowe programy 
pomocnicze/narzędziowe (np. Internet Travel Network), przyrządy przenośne (np. GPRS). Szerzej: A. Bokrzański,  
W. Deluga: Współczesne technologie informatyczne w zarządzaniu turystyki. W: Turystyka we współczesnej gospodarce.  
Red. W. Deluga. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 356-357; 362-363. 
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wykorzystywać to nowe medium do informowania klientów i zachęcania ich do 
konsumpcji oferowanych dań” 14.  

Podsumowanie 
Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe w dobie społeczeństwa informacyjnego 

komunikacja jest podstawą funkcjonowania wszystkich podmiotów rynku. Obserwuje 
się wyraźną zmianę trendów – „potęga informacji zwycięŜa potęgę pieniądza”. Klient-
turysta staje się coraz bardziej wymagającym, nie tylko w zakresie produktu, ale przede 
wszystkim informacji. Nabywca oczekuje dialogu z producentami turystycznymi.  
W tym celu, ci ostatni, wykorzystują nowoczesne medium jakim jest Internet. To, jak 
twierdzą J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz i B. Gryszkiewicz, największy na świecie salon 
targowy, gdzie stoisko producenta istnieje od momentu, gdy zostanie zbudowane,  
do momentu podjęcia decyzji o jego likwidacji. Koszt zbudowania, utrzymania i obsługi 
stoiska w Internecie jest nieporównywalnie niŜszy niŜ w kaŜdym innym salonie 
targowym. Liczba odwiedzających dane stoisko zaleŜy wyłącznie od producenta oferty, 
a nie od organizatorów imprez targowych15. Zatem kaŜdy podmiot podaŜy turystycznej 
winien posiadać tego rodzaju salon, będący jego wizytówką, na tyle interesującą  
i czytelną, aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów, zwłaszcza w czasach 
recesji gospodarczej.  

INTERNET AS A MODERN MEDIUM ON CONTEMPORARY 

TOURIST MARKET 

Summary 

Nowadays the media play an essential role in the socio-economic life. There is a reason why 
they are called the fourth power. Media have a great influence on social relations, with the biggest 
function of Internet. This paper aims at identifying the position of Internet on contemporary 
tourist market. This medium is useful for entities from both the supply and the demand side, while 
every change in technological development makes the usefulness better almost every day, 
exposing new possibilities. The paper presents the usefulness of internet in the process  
of satisfying tourist needs (the demand side) and in activities of entities from supply side: 
destinations, travel agencies and other service providers, such as hotels. 

                                                           
14 D. Nowak, E. Czarniecka-Skubina, P. Jarosiewicz: Nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzia podnoszenia 

standardu usług w obiektach hotelarsko-gastronomicznych. W: Turystyka we współczesnej gospodarce. op. cit., s. 377. 
15 J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz i B. Gryszkiewicz: Komunikacja marketingowa w turystyce. Wydawnictwo Naukowe 

‘Śląsk” Sp. z o. o. , Katowice 2007, s. 189. 
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Dawid Pacha, Jacek Wójcik1 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W SERWISACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza specyfiki serwisów społecznościowych w kontekście ich 

marketingowego wykorzystania na rynku konsumenckim. Podjęcie skutecznych działań 
marketingowych w tych serwisach wymaga zmian uwzględniających ich specyfikę  
w postępowaniu firm. Przedsiębiorstwa zostały zaskoczone ogromną popularnością serwisów 
społecznościowych i wiele z nich dopiero próbuje wykorzystywać je do celów komercyjnych. 
Przenoszą jednak wzory postępowania z rynku tradycyjnego, co nie prowadzi do zadowalających 
rezultatów.  

Geneza serwisów społeczno ściowych 
W ostatnich 20 latach Internet przekształcił się z grupowego narzędzia naukowców 

w globalny system wymiany informacji z ponad 1,5 miliardem uŜytkowników2. 
Podstawowymi cechami dzisiejszego internetu jest interaktywność i dwutorowość. 
Jednak nie zawsze tak było, gdyŜ www przez lata było miejscem przystosowanym tylko 
do czytania3. Tworzenie treści w Internecie było domeną wąskiego grona naukowców. 
Wszystko zmieniło się, gdy Tim Berners-Lee stworzył koncepcję Internetu opartego na 
odczycie i edycji. Wizja T. Lee stała się rzeczywistością dopiero po latach, gdy proste  
w obsłudze narzędzia do publikacji, takie jak wiki, czy blogi stały się powszechne4. 
Społeczny charakter był w pewnym sensie przeznaczeniem Internetu od momentu jego 
powstania, poniewaŜ był otwarty, nieuregulowany, nieprzewidywalny5.  

W 2004 roku podczas szeregu konferencji poświęconych nowym trendom  
w internecie Dale Dougherty z O’Reilly Media uŜył sformułowania „Web 2.0”  
w odniesieniu do Internetu, określając jednocześnie wcześniejszy, bardziej 
przypominający tradycyjne media internet terminem „Web 1.0”6.  Termin, który określa 
tzw. drugą generację Internetu, moŜna wyjaśnić w najprostszy sposób odnosząc się do 
nowych technologii, takich jak blogi, podcasty, RSS, wiki, które uspołeczniają Internet  
i ułatwiają dodawanie i wspólne edytowanie informacji w sieci. Zdaniem Paula 
Grahama stworzenie nowego określenia na Internet to tylko próba wzbudzenia nadziei 

                                                 
1 Dawid Pacha – mgr, Szkoła Główna Handlowa. 
Jacek Wójcik − dr, Katedra Marketingu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa. 
2 World user satistics. http://www.internetworldstats.com/stats.htm (25.05.2009). 
3 L. Lessig: Creatives face a closed net. grudzień 2006, http://www.ft.com/cms/s/2/d55dfe52-77d2-11da-9670-

0000779e2340.html (25.05.2009). 
4 D. Gillmor: We the media. O’Reilly, Sebastopol 2004, s. 96. 
5 D. Bowman, C. Willis: We media. How audiences are shaping the future of news and information. 2003, 

http://www.hypergene.net/wemedia (25.05.2009). 
6 T. O’Reilly: What is Web 2.0. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, 

(25.05.2009). 
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inwestorów z branŜy internetowej, którzy odwrócili się od Internetu po pęknięciu bańki 
spekulacyjnej w 2000 roku. Swój sceptycyzm wyraził równieŜ Tim Berners-Lee. 
Zdaniem T. Lee to, co określa się jako Web 2.0, czyli Internet nastawiony na wzajemną 
komunikację uŜytkowników, jest tylko Ŝargonem. Odrzuca on argument, Ŝe Web 1.0  
to tylko łączenie komputerów ze sobą i udostępnianie informacji do pasywnego wglądu 
przez uŜytkownika, jego zdaniem w Internecie od samego początku chodziło  
o komunikację między ludźmi. „To, co teraz określa się jako Web 2.0 leŜało  
w załoŜeniach Internetu. Web 2.0 jest oparte na standardach, które wypracowano  
w Web 1.0”7. Tim O’Reilly, właściciel firmy O’Reilly i twórca znanego dokumentu 
„What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation  
of Software” nie twierdzi, Ŝe cały Internet w 2004 zasługiwał na miano określenia 2.0. 
Sformułował zestaw cech, które pozwalają zidentyfikować serwisy internetowe jako 
spełniające standardy i kwalifikujące je do miana 2.0. Cechami tymi były technologie 
związane ze „społecznym oprogramowaniem”, partycypacja, bogate doświadczenie 
uŜytkownika (rich user exeprience), ujarzmianie siły tłumu, uŜytkownik jako osoba 
wnosząca wkład itp. Z perspektywy Tima Barnes-Lee Web 2.0 kojarzony  
z partycypacją uŜytkowników, demokratyzacją sieci oraz nową jakością serwisów 
internetowych nie jest rewolucją Internetu, a raczej ewolucją. Web 2.0 nie powinno być 
stawiane w opozycji do pojęcia Web 1.0, ale jako jej konsekwencja, rozumiejąc przez to 
zrealizowanie załoŜeń, które przyświecały twórcom Internetu. 

Końcowym efektem ewolucji Internetu w wymiarze społecznym są serwisy 
społecznościowe. Jednak zanim zostaną one zdefiniowane i scharakteryzowane, nie 
sposób nie wspomnieć o tzw. społecznych mediach. Pojęcie pojawiło się w roku 2006, 
kiedy to w III kwartale Google Trends odnotował początek zapytań8. Przymiotnik 
społeczny jest dodawany do tych wszystkich mediów, w których rola odbiorcy 
znacząco wzrosła (m.in. dlatego, Ŝe przestał być on jedynie odbiorcą); mediów, które są 
nastawione na zaspokajanie potrzeb uŜytkowników. Jest to kategoria bardzo 
enigmatyczna, której wręcz nie moŜna zdefiniować. Społeczne media nazywane są 
równieŜ zamiennie jako: nowe media, wirtualne media, media partycypacyjne, media 
sieciowe, społeczne aplikacje, treści generowane przez uŜytkowników, dziennikarstwo 
obywatelskie oraz serwisy społecznościowe.  

Aplikacje i serwisy internetowe społecznych mediów wykorzystują te technologie 
często upodabniając się do siebie nawzajem, dlatego trudno precyzyjnie podzielić je na 
podgrupy. Grupując je według największej liczby wspólnych cech i funkcji moŜna 
podzielić je na cztery kategorie:  
1. Komunikacja − blogi, fora, mikroblogi, serwisy społecznościowe, sieciowe 

agregatory społecznościowe, serwisy eventowe i grupy dyskusyjne. 
2. Współpraca – wiki, serwisy oparte na społecznym zakładkowaniu, serwisy oparte 

na społecznościowej selekcji wiadomości (social news), serwisy z opiniami oraz 
serwisy typu pytania i odpowiedzi (Q&A - Questions and Answers).  

3. Multimedia − serwisy ułatwiające przechowywanie, odtwarzanie i dzielenie się 
multimediami np.: Flickr, YouTube itp. a takŜe livecasting (przede wszystkim 
nadawanie materiału na Ŝywo). 

                                                 
7 T. Barnes-Lee: DeveloperWorks interviews. Sierpień 2006 http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-

int082206.txt (25.05.2009). 
8 Trends. http://www.google.com/trends. 
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4. Wirtualne światy/wirtualna rzeczywistość − rzeczywistość, którą moŜna poznać za 
pomocą komputera umoŜliwiającego emulację trójwymiarowego obrazu w czasie 
rzeczywistym, wyświetlacza zainstalowanego przed oczami oraz rękawic 
wyposaŜonych w sensory ruchu. Przykładem wirtualnych światów są tzw. MMOG 
(massively multiplayer online game). Trudno odróŜnić termin wirtualnych światów 
od internetowych społeczności, poniewaŜ oba pojęcia częściowo się na siebie 
nakładają. Ich wspólnym punktem w ramach gier komputerowych typu MMOG jest 
kategoria nazywana „social game”.  
Powstanie i funkcjonowanie społecznych mediów wiąŜe się z jedną bardzo istotną 

obserwacją. OtóŜ internauci tworzą treści nie otrzymując w zamian wynagrodzenia. 
Według Chrisa Andersona uŜytkownicy w równym stopniu cenią „reputację”, jak 
korzyść finansową9. To właśnie reputacja jest czymś, co jest szczególnie waŜnym takŜe 
w serwisach społecznościowych. Na tym mechanizmie opiera się wykorzystanie 
serwisów społecznościowych przez właścicieli marek. Marki muszą budować swoją 
reputację, tym samym kreując swój wizerunek. Muszą liczyć się z charakterem tych 
mediów, a przewaŜnie tak nie jest. Marketerzy zaczęli traktować Internet, jak kolejny 
masowy rynek, oferując gotowe, masowe produkty. Ponowili jednokierunkowy sposób 
nadawania z góry na dół. Internet został potraktowany jak telewizor z przyciskiem 
„kupuj”. DuŜe przedsiębiorstwa przeniosły do Internetu swoje stare praktyki, podczas 
gdy rynki nie są juŜ masowe, a potrzeby bardzo zindywidualizowane. Pojawia się 
jednak problem, jak te potrzeby zindywidualizowane odkryć, na ile moŜna polegać na 
deklaracjach konsumentów. 

Społeczne media mimo, iŜ są często utoŜsamiane ze społecznościami wcale nie 
muszą w kaŜdym przypadku tworzyć społeczności. Sieci komunikacyjne to nie to samo 
co społeczności. Społeczności mają swój wymiar czasowy, ich członkowie muszą 
istnieć we wzajemnej relacji przez dłuŜszy czas. Społeczności gromadzą się wokół 
wspólnego celu, myśli, pomysłu, nie wokół treści, dlatego wspólne podpisanie się  
w Internecie pod petycją nie tworzy jeszcze społeczności. Dyskusje w ramach 
społeczności muszą odbywać się w sposób zrównowaŜony. Innymi słowy, członkowie 
społeczności wymieniają się rolami jako inicjatorzy dyskusji. Rozmowy wokół jednej 
osoby nie przyczyniają się do tworzenia społeczności. Członkowie społeczności 
poznają się wzajemnie, regularnie dochodzi między nimi do interakcji. Liderzy 
społeczności nie są z nadania, ale wyłaniają się z upływem czasu w demokratycznym 
procesie10. 

Dyskusyjne jest, jak moŜna ocenić efekt tego typu komunikacji − James 
Surowiecki jest zdania, Ŝe kolektywne rozwiązywanie problemu przez grupę  
(ang. crowd) daje częstokroć znacznie lepsze rezultaty niŜ indywidualne rozwiązanie 
poszczególnych członków tej grupy. Tłum moŜe ujawnić swą mądrość, twierdzi  
J. Surowiecki, jeśli spełnione zostaną trzy warunki: musi być moŜliwie róŜnorodny, 
poszczególni tworzący go osobnicy muszą działać niezaleŜnie, a ich działanie musi być 
zdecentralizowane11. Choć Ŝaden z licznych przykładów przedstawionych w ksiąŜce 
„The wisdom of crowds” popierających jego tezę nie odnosi się bezpośredniego do 

                                                 
9 C. Anderson, C. Nissley: The long tail. Hyperion, Nowy Jork 2006, s. 73-74. 
10 R. Happe: Social media is not community. Czerwiec 2008, http://www.thesocialorganization.com/2008/07/social-media-

is-not-community.html (25.05.2009). 
11 J. Surowiecki: The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes 

business, economies, societies, and nations. Doubleday, Nowy Jork 2004, s. 163-170. 
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świata Internetu, to J. Surowiecki uwaŜa, Ŝe „Internet jest strukturalnie przyjazny dla 
zjawiska mądrości tłumu”12. W opozycji do tych poglądów jest opinia, Ŝe z faktu, iŜ to 
internauci kształtują przekazy nie wynika nic dobrego dla jakości komunikacji. 
Niektórzy badacze mówią nawet o współczesnym maoizmie kulturowym13. Ich krytyka 
wydaje się być słuszna, jeśli przeanalizuje się działanie serwisów redagowanych przez 
internautów14. Innymi przykładami karykaturalnego działania siły tłumu są róŜnego 
rodzaju plebiscyty. Szczytowym „osiągnięciem” w tym zakresie było przyznanie przez 
tygodnik „Time” tytułu najbardziej wpływowego człowieka roku Christopherowi 
„moot” Poole’owi15. Ch. Poole nieznany na świecie „pobił” wielu polityków, 
przywódców krajów, tylko dlatego, Ŝe tak na niego głosowali internauci (Poole jest 
twórcą serwisu społecznościowego 4chan.org). Podobne negatywne trendy pojawiły się 
w przypadku redagowania treści. Dlatego coraz częściej zauwaŜa się powolne 
odchodzenie od treści redagowanych przez uŜytkowników na rzecz przekazów 
przygotowanych przez fachowców16.  

Z punktu widzenia marketingowego waŜne jest, iŜ bogactwo środków komunikacji 
w mediach społecznych daje nieograniczone moŜliwości ich stosowania w komunikacji 
marketingowej. Sprzyjają one tak modnemu obecnie nurtowi określanemu jako 
marketing doświadczeń. 

Charakterystyka serwisów społeczno ściowych  
Serwisy społecznościowe (social network sites − SNS) umoŜliwiają interakcje 

między ich uŜytkownikami. SłuŜą do budowania internetowych społeczności opartych 
na wspólnych zainteresowaniach lub znajomościach z Ŝycia prywatnego. Popularnymi 
serwisami społecznościowymi na świecie są: Facebook, Myspace, LinkedIn, Orkut. 
Serwisy społecznościowe róŜnią się ze względu na proces rejestracji. WyróŜnia się 
serwisy otwarte dla wszystkich np. Nasza-Klasa, wymagające zaproszenia, czego 
przykładem jest serwis dla europejskich elit aSmallWorld oraz wymagające spełnienia 
określonych warunków podczas rejestracji, jak np. bycie mamą w przypadku serwisu 
CafeMom. 

Popularność serwisów moŜna ilustrować róŜnymi danymi. Przykładowo, w 2008 
roku internetowe społeczności stały się popularniejsze od poczty elektronicznej17. 
Liczba uŜytkowników Facebooka przekracza 200 000 milionów. Gdyby Facebook był 
krajem, stałby się szóstym najbardziej zaludnionym krajem na świecie18. LinkedIn 
naleŜy do gatunku biznesowych serwisów stosowanych przez przedsiębiorstwa jako 

                                                 
12 Putting the 'We'In Web - from MySpace to Flickr and YouTube. Newsweek, http://www.prnewswire.com/cgi-

bin/stories.pl?ACCT=109&STORY=/www/story/03-26-2006/0004326947&EDATE= (25.05.2009). 
13 J. Lanier: Digital maoism: The hazards of the new online collectivism. Edge, 30 maja 2006, http://edge.org/ 

3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html (10.10.2007). 
14 Zob. np.: http://reddit.com/ czy http://www.digg.com/. 
15 The world's most influential person is...Time, 27 kwietnia 2009, http://www.time.com/time/arts/ 

article/0,8599,1894028,00.html (29.04.20009). 
16 T. Dokoupil: Revenge of the experts. Newsweek Web Exclusive, 6 marca 2008, http://www.newsweek.com/id/119091, 

(20.03.2008). 
17 Global faces and networked places: A Nielsen report on social networking’s new global footprint. Nielsen, marzec 

2009, s. 2, http://server-uk.imrworldwide.com/pdcimages/Global_Faces_and_Networked_Places-A_Nielsen_Report_on_ 
Social_Networkings_New_Global_Footprint.pdf (25.05.2009). 

18 AdAge.com, za: G.Stein: Social media 2009 = Search 2002. ClickZ, 31 marca 2009. http://www.clickz.com/3633220 
(4.04.2009). 
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wsparcie w procesach rekrutacji, sprzedaŜy i inwestowania19. Posiada ponad  
41 milionów uŜytkowników, z czego ponad połowa jest zarejestrowanych poza USA. 
Wszyscy dyrektorzy generalni z listy Fortune 500 są uŜytkownikami LinkedIn20.  

Serwisy społecznościowe umoŜliwiają uŜytkownikowi utworzenie własnego 
profilu, dodanie innych uŜytkowników do znajomych lub kontaktów oraz ustawienie 
odpowiedniego poziomu prywatności własnych danych. Coraz częściej serwisy 
społecznościowe są wyposaŜone w róŜnego rodzaju aplikacje, które wzmagają 
społeczną interakcję i często słuŜą rozrywce. Dodatkowymi funkcjami mogą być 
funkcjonalności znane z innych rodzajów aplikacji społecznościowych, jak blogi, fora, 
czaty, komunikatory, geolokalizacja, dzielenie się multimediami, czy mikroblogging. 

W ostatnich czasach coraz częściej naduŜywa się w Polsce pojęcia „serwis 
społecznościowy”. Wynika to głównie z problemu, jakie stanowi polskie tłumaczenie 
social network site sformułowane jako „serwis społecznościowy”. Jest to pojęcie duŜo 
szersze, bo brakuje w nim słowa „sieć”. To pozwala uogólniać i sprowadzać wiele  
z nowo powstałych usług i witryn do miana serwisu społecznościowego. Tymczasem 
zdaniem Jennifer Goldbeck serwis musi spełnić kilka wymagań zanim zostanie 
zakwalifikowany jako SNS. Po pierwsze, SNS jest dostępny przez przeglądarkę 
internetową (kryterium technologiczne). Sieci, które wymagają specjalnego 
oprogramowania są poza klasyfikacją, np. komunikatory jak Gadu-Gadu. Celem 
nadrzędnym serwisu społecznościowego jest określanie relacji, jaka wiąŜe uŜytkownika 
z innymi w celu budowania sieci społecznej. To kryterium eliminuje serwisy 
internetowe, w których połączenia rodzą się jako efekt uboczny innych czynności, jak 
serwisy aukcyjne (kryterium funkcji). Serwis społecznościowy musi mieć specjalny 
system wspierania zawierania połączeń z innymi, który dodatkowo unifikuje strukturę 
połączeń i wpływa na ich prezentację graficzną. Dlatego połączone linkami blogi  
i strony prywatne nie są serwisami społecznościowymi. Relacje między uŜytkownikami 
muszą być widoczne i moŜliwe do przeglądania (kryterium społeczne)21. 

D. Boyd wyszczególnia cztery wyjątkowe cechy, które charakteryzują tylko 
mediowe miejsca publiczne: trwałość, przeszukiwalność, replikowalność i niewidzialną 
publiczność22. Cechy te stanowią zarówno o zaletach, jak i wadach w marketingowym 
wykorzystaniu SNS. Trwałość zamieszczonych przekazów moŜe być plusem, jeśli 
odnosi się do pozytywnych, oderwanych od bieŜących akcji promocyjnych, informacji. 
W innym przypadku informacje zdezaktualizowane, co gorsza negatywne, są duŜym 
zagroŜeniem dla wizerunku marki. Przeszukiwalność daje te same zagroŜenia i szanse 
jak SEO, z tymŜe na SEO firmy mogą wpływać znacznie mocniej niŜ na to co się dzieje 
w SNS. Replikowalność jest plusem np. w zakresie marketingu wirusowego, minusem 
ze względu na łamanie praw autorskich (co dotyczy jedynie produktów cyfrowych). 
Niewidzialna publiczność wiąŜe się ze wszelkimi negatywnymi następstwami, jakie 
psychologia społeczna opisuje w związku z deindywidualizacją. 

Zakłada się, Ŝe w serwisach społecznościowych następuje współdzielenie 
informacji między wszystkimi członkami sieci społecznej. Przeciętny uŜytkownik 

                                                 
19 M. Copeland: The missing link. Business 2.0 Magazine, wydanie 7, nr 11, 1 grudnia 2006, 

http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/12/01/8394967/index.htm (30.05.2009). 
20 About us, LinkedIn, http://press.linkedin.com/about (30.05.2009). 
21 J. Goldbeck: The dynamics of web-based social networks: membership, relationships and change. University  

of Maryland, College Park 2006, http://www.cs.umd.edu/users/golbeck/downloads/networkStudy.pdf (04.06.2009). 
22 D. Boyd: Social network sites: public, private, or what?. „Knowledge Tree”, University of California-Berkeley, maj 

2007, http://www.danah.org/papers/KnowledgeTree.pdf (20.06.2007). 
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Facebooka posiada 120 znajomych w swojej sieci społecznej23. Ta liczba wydaje się 
być zgodna z szacunkami Dunbara, który na podstawie analizy mózgu oszacował, Ŝe 
człowiek jest w stanie utrzymać kontakt w ramach stałej sieci społecznej z 148 ludźmi. 
Dodawanie do znajomych jest duŜo łatwiejsze, niŜ utrzymywanie znajomości  
w normalnym Ŝyciu, dlatego moŜna spotkać się z bardzo wieloma przypadkami osób, 
których sieci społeczne w serwisach społecznościowych przekraczają  
500 uŜytkowników. W praktyce okazuje się, Ŝe prawdziwa interakcja zachodzi 
pomiędzy uŜytkownikami stanowiącymi niewielki odsetek sieci. Ostatnie badania nad 
Facebookiem pokazały, Ŝe uŜytkownicy dysponujący rozległą siecią znajomości 
pozostają w kontakcie tylko z nielicznymi24. Dodatkowo coraz bardziej zaawansowane 
ustawienia prywatności pozwalają ograniczyć dostęp do podglądu aktywności 
uŜytkownika tylko wybranym uŜytkownikom serwisu. W praktyce oznacza to, Ŝe 
niektóre osoby z listy kontaktów zostały do niej dodane przez danego uŜytkownika 
tylko po to, by podwyŜszyć liczbę znajomych, a nie w celu umoŜliwienia 
uŜytkownikowi kontaktu z nimi. W serwisach społecznościowych liczba znajomych jest 
atrybutem budującym pozycję w hierarchii społecznej serwisu. Wiedza o faktycznej 
pozycji uŜytkownika jest do uzyskania od administratora serwisu społecznościowego, 
jest to jedna z moŜliwych form uzyskiwania przychodów przez właściciela serwisu. 
Sfera ta będzie wymagała bardziej precyzyjnych regulacji prawnych chroniących 
prywatność uŜytkownika.  

Wykorzystanie marketingowe serwisów społeczno ściowych 
Serwisy społecznościowe wyjątkowo szybko uzyskały milionowe liczby 

uŜytkowników. Większość serwisów ma charakter start-up’ów. Ich właściciele  
i szefowie skupili się na budowaniu zasięgu, przyjmując, Ŝe bez problemu uda im się 
przekuć popularność serwisu w stabilne dochody25. Treści w serwisie tworzą przede 
wszystkim uŜytkownicy, dlatego koszt prowadzenia wielu tych przedsięwzięć nie jest 
znaczny. Jednak z czasem nieuchronnie pojawiają się problemy związane  
z finansowaniem przedsięwzięcia. Ikona serwisów Web 2.0 czyli YouTube jest 
serwisem deficytowym. Mimo ogromnego ruchu, jaki ten serwis generuje w Internecie, 
nie przekłada się to na proporcjonalne dochody. Zupełnie inaczej, rzecz ma się  
z serwisem Myspace. Nie zwiększa on liczby uŜytkowników, ale zwiększył swoje 
dochody. Mimo, Ŝe liczba uŜytkowników tego serwisu jest znaczniej mniejsza niŜ 
Facebooka, to dochody są dwa razy większe26. Swą pozycję biznesową na rynku 
MySpace zawdzięcza wprowadzonym rozwiązaniom kierowanym do marketerów.  
W październiku 2008 wystartował MySpace MyAds. Zawiera on wiele ułatwień dla 
reklamodawców, tj.: ułatwienia w tworzeniu reklamy (szablony), wybór grupy 
docelowej (kryteria behawioralne, psychograficzne, na podstawie informacji z profilu, 
ankiet, monitoringu aktywności uŜytkownika), proste określanie parametrów 
                                                 

23 Primates on Facebook. The Economist, 26 lutego 2009, http://www.economist.com/science/ 
displaystory.cfm?story_id=13176775 (26.05.2009). 

24 S. Golder, D. Wilkinson, B Huberman: Rhythms of social interaction: Messaging within a massive online network. Third 
International Conference on Communities and Technologies, 2007, http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/ 
facebook.pdf (26.05.2009). 

25 Facebook CEO Mark Zuckerberg: Our focus is growth, not revenue. F.A.Z., 8.10.2008, http://faz-
community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/10/08/mark-zuckerberg.aspx (20.02.2009). 

26 Dochody w roku 2008: MySpace 585 mln, Facebook 210 mln USD, wszystkie serwisy społecznościowe 1175 mln USD. 
Za: D.A. Williamson: Social network ad spending to fall. eMarketer, 13 maja 2009, http://www.emarketer.com/ 
Article.aspx?R=1007084 (14.05.2009). 
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mediowych kampanii, start kampanii juŜ od 25 centów, zapłata w modelu CPC.  
W planie są dalsze ułatwienia np. wprowadzanie profilu marki27. Wydaje się, Ŝe 
implementacja takich rozwiązań w innych serwisach jest nieuchronna. Prowadzą one  
w stronę komunikacji „1 do 1”, ale jednak komunikacji, w której wiodącą rolę ma 
reklamodawca. 

Jak wspomniano, zasięg serwisów społecznościowych jest ogromny. Rok 2008 był 
rokiem fenomenu serwisów społecznościowych. Na przełomie 2008 i 2009 roku 
Facebook stał się największym serwisem społecznościowym na świecie  
z 108 milionami unikalnych odwiedzin miesięcznie detronizując MySpace  
(81 milionów odwiedzin miesięcznie). Popularność Facebooka przekłada się na 
dominację w krajach takich jak USA, Australia, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Wielka 
Brytania i Włochy28. Są kraje, w których rodzima konkurencja oparła się 
amerykańskiemu gigantowi. Największym serwisem społecznościowym w Chinach jest 
51, w Brazylii Orkut, w Niemczech Wer-kennt-wen, w Japonii Mixi, a w Polsce Nasza-
Klasa.  

Powstanie mediów społecznych i serwisów społecznościowych nie mogło przejść 
niezauwaŜone przez marketerów. Firmy podejmują dwojakiego rodzaju działania. 
Pierwsza kategoria to tzw. Social Media Optimization. Polegają one na optymalizacji 
serwisu internetowego firmy, aby zwiększyć jego popularność w społecznościach 
internetowych. Optymalizacja odbywa się m.in. poprzez wprowadzenie zmian, które 
będą sprzyjać linkowaniu, tagowaniu, zakładkowaniu treści przez odwiedzających. 
Druga kategoria działań to Social Media Marketing − początkowo promocja produktów 
i firm w społecznościach internetowych (w tym w serwisach społecznościowych) aŜ po 
etap wspólnego tworzenia produktów. Wymaga ona jednak zupełnie innych relacji 
między konsumentem a firmą. Jeremiah Owyang uwaŜa, Ŝe proces zmiany relacji 
między konsumentami a firmami i ich markami składa się z pięciu etapów: społecznych 
relacji, funkcjonalności, kolonizacji, kontekstu i handlu29. Etap społecznych relacji był 
pierwszym etapem tworzenia się społecznych mediów. W tym czasie serwisy 
społecznościowe umoŜliwiły budowanie sieci społecznych ich uŜytkownikom. Podczas 
etapu społecznej funkcjonalności serwisy społecznościowe przekształciły się z prostych 
platform wspomagających interakcje między ich uŜytkownikami w systemy operacyjne, 
które obsługują interaktywne aplikacje nadając nowy wymiar interakcji odbywających 
się w obszarze internetowych społeczności. Etap społecznej funkcjonalności trwa od 
kilku lat, odkąd serwisy takie jak Facebook, czy LinkedIn otwarły „swoje bramy” dla 
zewnętrznych deweloperów aplikacji. W 2009 roku rozpoczął się etap społecznej 
kolonizacji wraz z wprowadzeniem technologii takich, jak OpenId, Facebook Connect, 
Twitter Connect. UmoŜliwiają one przenoszenie swojej toŜsamości poza bramy 
serwisów społecznościowych. Etap społecznego kontekstu jest odpowiedzią na 
kolonizację. Zwykłe witryny internetowe podejmą próbę dostosowania się do nowych 
realiów poprzez dostosowywanie swojego interfejsu i treści do preferencji 
odwiedzającego i jego treści zawartych w toŜsamości profilu społecznościowego. Etap 
społecznego handlu to przeniesienie siły cięŜkości z marek na społeczności, które staną 

                                                 
27 Zob. szerzej: https://advertise.myspace.com/login.html ([31.05.2009). 
28 Global faces …, op.cit., s. 8,  [31.05.2009]. 
29 J. Owyang: The future of the social web. Forrester Research, 27 kwietnia 2009, http://www.forrester.com/ 

Research/Document/Excerpt/0,7211,46970,00.html (31.05.2009). 
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się motorem innowacji. Połączeni w sieci konsumenci uzyskują przewagę nad markami 
i wezmą udział w procesie tworzenia produktu odpowiadającego ich potrzebom.  

Zdaniem Larry’ego Weber’a rola marketera znacząco zmieniła się za sprawą 
społecznych mediów z pozycji nadającego przekaz i wysyłającego wiadomości do 
konsumentów w agregatora, który gromadzi wokół siebie nowe idee, badania i opinie, 
współpracuje z klientami, buduje i partycypuje w społecznościach internetowych. 
Współpraca z klientem to stworzenie otwartego środowiska, w którym uŜytkownicy 
dzielą się swoją wiedzą. Agregator, którym staje się marketer troszczy się o potrzeby 
całej grupy i nie zapomina o jednostkach30.  

Michael Wakins zauwaŜa, Ŝe liderzy mylnie polegają na swoich wcześniejszych 
umiejętnościach i wypracowanych strategiach podczas wyznaczania nowych strategii. 
Nowe strategie „wymagają zdobycia głębokiego zrozumienia panujących warunków  
w otoczeniu i zaadaptowania tego do rzeczywistości” 31. Wyznaczanie strategii  
w marketingu społecznościowym to nowe doświadczenie dla wielu marek i wymaga 
innego podejścia do wciąŜ zmieniającego się otoczenia, w jakim znajduje się marka  
w dobie społecznych mediów. 

Przytoczone opinie są pewną prognozą rozwoju relacji firma-konsument w dobie 
społecznych mediów. Na razie firmy podejmują przede wszystkim działania z zakresu 
komunikacji marketingowej widząc następujące zalety społeczności internetowych:  

– nowy, interaktywny kanał komunikacji z konsumentami, 
– moŜliwość tworzenia kampanii wirusowych (WoMM), 
– wzrost lojalności wobec marki wynikającej z przynaleŜności do grupy 

uŜytkowników. 
Zalety te są wsparte nieodkrytą jeszcze powszechnie moŜliwością badania potrzeb 

konsumentów w bardziej naturalnych sytuacjach, metodami uwzględniającymi nie tylko 
zbieranie opinii deklarowanych, ale takŜe obserwację zachowania, 

Wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych na świecie wzrosną w ciągu 
najbliŜszych pięciu lat o 75% w porównaniu do roku 2008 i osiągną 3,5 miliarda 
dolarów w roku 2013. Zgodnie z prognozami eMarketer’a tempo wzrostu wydatków 
zmniejszy się z 46,5% w 2008 roku do około 10% w 2010 roku i utrzyma się na tym 
poziomie do 2013 roku32. Trzeba jednak podkreślić, Ŝe szacunki te są obarczone duŜym 
błędem, poniewaŜ ten sam eMarketer kilka tygodni później obniŜył szacunki wydatków 
na reklamę w roku 2008. 

Wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych to podstawowy element 
budŜetów marketingowych przeznaczonych na marketing w społecznych mediach. 
Większość (ponad 60%) spośród największych światowych firm przewiduje wzrost 
poniesionych wydatków na marketing w społecznych mediach w roku 2009 roku  
w porównaniu do roku poprzedniego. Jedna trzecia respondentów nie przewiduje 
wzrostu nakładów na marketing w społecznych mediach. Tylko 3% badanych 
zadeklarowało, Ŝe zmniejszą budŜet od 1 do 10%33. 

Firmy stawiają sobie róŜne cele związane z działaniami marketingowymi  
w społecznych mediach. Niespełna 40% marketerów wykorzystuje społeczne media  

                                                 
30 L. Weber: Marketing to the social web: new digital customer communities build your business. John Wiley&Sons, New 

Jersey 2007, s. 22. 
31 M. Walkins: Transition strategy. „Harvard Business Review”, styczeń 2009, s. 47. 
32 Marketers moving to social media. eMarketer, 23.03.2009, http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1006989, 

(24.03.2009). 
33 Ibidem. 
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w celu nawiązania konwersacji z konsumentem w Internecie. Większość respondentów 
wskazuje na cele związane z koniecznością implementowania społecznych mediów  
w firmach, w szczególności wzbudzenia zainteresowania tymi mediami w firmach  
(26% respondentów), zdefiniowania sposobu ustalania kryteriów i celów działania w 
ramach społecznych mediów (24%), stworzenia specjalnego zespołu odpowiedzialnego 
za zwrot inwestycji z wydatków na marketing w społecznych mediach (21%), 
połączenia wzrostu przychodów i innych finansowych korzyści z aktywnością  
w społecznych mediach (18%). Zaledwie 18% firm chce wypracować metodę 
polegającą na ustanowieniu relacji z adwokatami marki, którzy będą odsyłać osoby ze 
swojego otoczenia w społecznych mediach do marki34. 

Podsumowując omawiane zagadnienia warto zauwaŜyć, iŜ: 
1. Media społeczne, jak i serwisy społecznościowe są logicznym etapem rozwoju 

Internetu, a nie tylko przejściową modą, co nie wyklucza, Ŝe niektóre z mediów  
i serwisów będą się cieszyły zmiennym zainteresowaniem.  

2. Serwisy społecznościowe otwierają zupełnie nowe moŜliwości w zakresie 
kształtowania działań marketingowych. 

3. Firmy mają problemy z ich wykorzystaniem, poniewaŜ mechanizmy społeczne 
serwisów społecznościowych są odmienne od tych, które znają z tradycyjnych 
rynków. Marketerzy muszą więc przede wszystkim zmienić nastawienie do tych 
serwisów we własnych firmach. 

4. Zarówno przed reklamodawcami, jak i właścicielami serwisów stoi wyzwanie, jak 
uzyskać zadowalający wynik finansowy z podejmowanych działań. 

MARKETING IN SOCIAL NETWORK SITES 

Summary 

The objective of the paper is the analysis of the Social Network Sites in the context of their 
marketing use on the consumer market. To ensure that the marketing on Social Network Sites  
is successful there is a need to apply changes to the companies’ actions concerning the character 
of these websites. Enterprises have been taken by surprise by the great popularity of Social 
Network Sites and many of them have just begun trying to use them commercially. They are not 
able to reach satisfying results, because they are trying patterns which apply to the traditional 
market. 

                                                 
34 Ibidem. 
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SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE − PERSPEKTYWY DLA 

ROZWOJU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie  
Artykuł zawiera charakterystykę komunikacji marketingowej w społeczeństwie 

informacyjnym. Globalna sieć jest nie tylko narzędziem przesyłania informacji, lecz stała się 
równieŜ medium słuŜącym róŜnym formom komunikacji społecznej. W artykule przedstawiono 
ideę nowego trendu w rozwoju Internetu zwanego Web 2.0. Opisane zostały narzędzia 
komunikacji z klientami w społecznościach wirtualnych. Szczególną uwagę poświęcono 
oprogramowaniu typu Open Source, poniewaŜ oprogramowanie społecznościowe moŜe być 
uŜywane do wspomagania komunikacji marketingowej. Zaprezentowano takŜe trendy dotyczące 
marketingu internetowego w sieciach społecznych oraz stosunek konsumentów do róŜnych 
narzędzi otwartego programowania.  

Wprowadzenie 
Upowszechnienie Internetu oraz dynamiczny rozwój jego zastosowań biznesowych 

sprawiły, iŜ globalna sieć nie jest juŜ tylko narzędziem przekazywania informacji, lecz 
przekształciła się w nowe medium komunikacji społecznej, które moŜe być skutecznie 
wykorzystywane w komunikacji marketingowej. MoŜliwość aktywnego współtworzenia 
i kształtowania treści serwisów przez internatów przyczyniła się do powstawania oraz 
rozwoju wielu wirtualnych serwisów społecznościowych, które są atrakcyjną 
przestrzenią dla działalności marketingowej przedsiębiorstw. Wirtualne społeczności 
tworzą nowy kontekst dla działalności biznesowej, a przede wszystkim nowe 
moŜliwości i perspektywy rozwoju dla komunikacji przedsiębiorstwa z klientami.  

Z punktu widzenia marketingu internetowego wirtualne społeczności skupione 
wokół społecznościowych portali internetowych dają dostęp do duŜej i wyraźne 
określonej grupy uŜytkowników, dzięki czemu działania marketingowe mogą być 
skierowane do precyzyjnie zdefiniowanego segmentu rynku. Internet stał się istotnym 
narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest on przede wszystkim 
nowym kanałem komunikacji, dzięki któremu w innowacyjny sposób moŜna kreować 
wizerunek organizacji oraz realizować wiele procesów gospodarczych, takŜe tych 
związanych z marketingową działalnością przedsiębiorstw. Takie działania jak 
nawiązywanie kontaktów, reklama, promocja, kreowanie wizerunku firmy, prezentacja 
oraz sprzedaŜ produktów czy komunikacja marketingowa z klientami mogą być 
realizowane w wirtualnym świecie dzięki technologiom teleinformatycznym.  

                                                           
1 Aleksandra Radziszewska − dr, Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, 

Politechnika Częstochowska. 
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Nowe formy komunikacji marketingowej 
Internet jest nie tylko skutecznym narzędziem marketingowym, ale równieŜ 

alternatywą dla tradycyjnych kanałów komunikacji z klientem. Marketing internetowy 
wykorzystuje niemal wszystkie metody komunikacji, które oferuje globalna sieć. 
WaŜnym polem działalności marketingowej przedsiębiorstw są obecnie wirtualne 
społeczności skupiające internautów w serwisach społecznościowych, forach 
dyskusyjnych czy grupach usenetowych.  

Grupy dyskusyjne to forma dyskusji internetowej przypominającej bardziej 
wymianę korespondencji niŜ rozmowę w czasie rzeczywistym. Ze względu na 
stosowaną technologię, grupy dyskusyjne mogą przyjmować formę list dyskusyjnych, 
pozwalających na automatyczną wymianę e-maili, grup usenetowych, funkcjonujących 
w hierarchii Usenetu lub forów dyskusyjnych, dostępnych przez bramki www. 
Najstarszą z form funkcjonowania grup dyskusyjnych jest lista dyskusyjna, która polega 
na automatycznym rozsyłaniu e-maili do osób, które zdecydowały się na subskrypcję 
danej listy. Forum dyskusyjne to forma grup dyskusyjnych przeniesiona do struktury 
stron www, dostępna przy uŜyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne są 
prowadzone przez praktycznie wszystkie portale oraz znaczną liczbę firm oferujących 
usługi dostępu do Internetu. Są one takŜe powszechnie dostępne na stronach wielu 
przedsiębiorstw. Grupy usenetowe to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, 
składający się z tysięcy grup tematycznych, ułoŜonych w strukturę hierarchiczną. 
Podobnie jak w przypadku grup dyskusyjnych moŜliwa jest wymiana poglądów, opinii  
i doświadczeń. Wiadomości są przechowywane na serwerach i nie są bezpośrednio 
przesyłane do zainteresowanych osób, moŜna je natomiast z serwera ściągnąć przy 
pomocy odpowiedniego programu2. Grupy dyskusyjne systemu Usenet to rozbudowany 
i efektywny system dystrybucji informacji. SłuŜą one przede wszystkim do 
porozumiewania się uŜytkowników Internetu, wymiany poglądów czy uzyskiwania 
informacji na określony temat3. Dwukierunkowość oraz interaktywność przekazu 
informacji jest jedną z najwaŜniejszych zalet Internetu. Dzięki tym cechom 
przedsiębiorstwa mogą skierować swój przekaz do indywidualnego klienta, sprawniej 
komunikować się z otoczeniem oraz docierać do określonych grup docelowych.  

Rozwiązania komunikacyjne, jakie oferują współczesne technologie wyznaczają 
zupełnie nowe podejście do marketingu i komunikacji z klientem w środowisku 
Internetu. We współczesnym, wirtualnym otoczeniu firma moŜe osiągnąć sukces, 
tworząc wspólnoty uŜytkowników, którzy mając poczucie przynaleŜności są chętni 
inwestować swój czas i wzbogacać firmową witrynę. Wśród szczególnie przydatnych  
w tym obszarze narzędzi naleŜy wymienić serwisy społecznościowe, które umoŜliwiają 
wypowiadanie się konsumentów w formie rekomendacji, recenzji, zgłaszanie opinii, 
komentarzy, a takŜe prowadzenie dialogu z klientami, ocenianie produktów, czy teŜ 
prowadzenie badań on-line. Zjawisko to zmienia zasady funkcjonowania firmowych 
serwisów internetowych, które z medium słuŜącego do publikacji informacji o firmie 
stają się platformą słuŜącą do współpracy klienta z przedsiębiorstwem4.  

                                                           
2 E. Krok: Wpływ Internetu na komunikację interpersonalną. W: Fenomen Internetu. Tom I. Red. A. Szewczyk, E. Krok. 

Wyd. Hogben, Szczecin 2008, s. 143. 
3 M. Idzikowski, M. Laska: Zarządzanie informacją pozyskiwaną z Internetu. W: Komunikacja gospodarcza.. Studia  

i materiały. Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 36. 
4 Z. Zieliński: Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. „E-mentor” 2008, nr 2 (24), s. 83-87. 
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W serwisach społecznościowych coraz wyraźniej moŜna obserwować aktywność 
przedsiębiorstw oraz intensyfikację prowadzonych przez nie działań marketingowych. 
Dobrze prowadzony dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a społecznością serwisu 
owocuje budową pozytywnego marketingu szeptanego. Daje teŜ moŜliwość powiązania 
społeczności z obszarem sprzedaŜy. Serwisy stają się dobrym i łatwym do zastosowania 
narzędziem uzyskiwania informacji zwrotnej od klientów5. MoŜna tu takŜe obserwować 
tzw. efekt sieci, dzięki któremu powstaje wartość dodana przez klienta i zwiększa się 
przez to promocja portalu. Nowe dane i materiały są zamieszczane przez samych 
klientów, którzy widzą własne korzyści w zwiększaniu jego popularności6.  

Tradycyjna reklama jest obecna w serwisach społecznościowych w formie baneru 
reklamowego, umieszczonego w profilach uŜytkowników lub na poszczególnych 
podstronach serwisu. Serwisy społecznościowe są środowiskiem nieprzyjaznym 
reklamie, gdyŜ słuŜą nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, a w budowie 
tych relacji często nie ma miejsca dla zwykłych ogłoszeń reklamowych. Stąd 
skuteczność tradycyjnej reklamy banerowej w serwisach społecznościowych jest 
oceniana jako niska. Lepszemu dopasowaniu reklamy do środowiska serwisu słuŜą 
zmiany formy reklamy z prostego baneru na baner z moŜliwością głosowania lub Social 
Ads. Baner z moŜliwością głosowania to baner reklamowy, który uzupełniono o prosty 
system głosowania, pozwalający na uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu akceptacji 
reklamy. Z kolei reklama określana jako Social Ads jest zintegrowana z komunikacją  
z innymi członkami wirtualnej społeczności. Internauta uzyskuje informacje dotyczące 
znajomego uŜytkownika, w tym związane z jego aktywnością na stronach 
przedsiębiorstw. W profilu znajomego uŜytkownika moŜe pojawiać się wiadomość,  
Ŝe został on fanem określonej firmy wraz z ekspozycją jej logo. Elementy graficzne są 
zamieszczane równieŜ w profilach samych uŜytkowników w przypadku zamieszczenia 
przez nich wpisu na forum w profilu danej firmy czy przystąpienia do grupy fanów 
danej marki7. Serwisy społecznościowe łączą ludzi, firmy i koncepcje, wykorzystując 
do tego celu odpowiednie narzędzia w postaci oprogramowania społecznościowego. 

Zastosowanie narz ędzi Web 2.0 w marketingu 
Narzędzia Web 2.0 określane są równieŜ jako oprogramowanie społecznościowe. 

Cieszą się one coraz większą popularnością wśród uŜytkowników Internetu, gdyŜ 
wyznaczają zupełnie nową jakość globalnej sieci tworząc nowy kontekst 
funkcjonowania w wirtualnym świecie zarówno dla internautów, jak i dla 
przedsiębiorstw. Dzięki nim uŜytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu 
treści, dzielić się swoimi opiniami, rekomendować produkty czy usługi, a przede 
wszystkim mieć nieograniczony dostęp do niezaleŜnych i obiektywnych informacji 
pochodzących od innych konsumentów.  

Dla przedsiębiorstw serwisy społecznościowe, tworzone przy wykorzystaniu 
narzędzi Web 2.0, są nieocenionym źródłem informacji marketingowych oraz wiedzy  
o klientach. Otwierają teŜ przed przedsiębiorstwami nowe moŜliwości w komunikacji 
marketingowej. Pozyskiwaniu nowych uŜytkowników towarzyszy pojawianie się  
w serwisach coraz większej liczby przedsiębiorstw oraz intensyfikacja prowadzonych 

                                                           
5 U. Świerczyńska-Kaczor: Forum wirtualne- idea nowego narzędzia komunikacji w serwisach społecznościowych.  

„E-mentor” 2008, nr 5(27), s. 80-85.  
6 G. Mazurek: Blogi i wirtualne społeczności- wykorzystanie w marketingu. Wyd. Wolter Kluwer, Kraków 2008, s. 116. 
7 U. Świerczyńska-Kaczor: op.cit., s. 80-85.  
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przez nie działań marketingowych. Popularyzacja narzędzi Web 2.0 sprzyja dalszemu 
rozwojowi serwisów społecznościowych. Istnieje kilka technologii charakterystycznych 
dla trendu Web 2.0. Do najpopularniejszych z nich moŜna zaliczyć: blogi, tagi, wiki, 
podcasty, videocasty, sieci kontaktów oraz zakładki społecznościowe.  

Jednym z najpopularniejszych narzędzi Web 2.0 są blogi. UmoŜliwiają one 
prowadzenie publicznie dostępnego w sieci dziennika. Blogi mogą słuŜyć do 
promowania działalności firmy przez specjalistów oraz liderów opinii, dobrze 
znających daną tematykę i kreujących w ten sposób wizerunek przedsiębiorstwa. Z racji 
swojej interaktywności, blogi pozwalają w łatwy sposób tworzyć społeczności, a takŜe 
zmniejszać dystans między przedsiębiorstwem a klientem oraz aktywnie kreować 
wizerunek firmy. Konwencja klasycznej strony internetowej ma przewaŜnie 
ograniczone moŜliwości w tym zakresie8. Koncepcja blogów nie jest ograniczona do 
treści w postaci tekstów, gdyŜ mogą być one tworzone w połączeniu z dźwiękami, 
obrazami lub sekwencjami filmowymi. Blogi dostępne w Internecie, które tworzone są 
przez pracowników firmy mogą być pomocne w kształtowaniu wizerunku organizacji 
oraz jej relacji z otoczeniem.  

Wiki są opartymi na interfejsie web-owym, samoorganizującymi się systemami 
zarządzania treścią, w których uŜytkownicy uczestniczą w jej tworzeniu. Podstawową 
ideą koncepcji tego narzędzia jest moŜliwość edycji przez duŜą liczbę uŜytkowników. 
Strona internetowa staje się kompletnym i aktualnym źródłem informacji. UŜytkownicy 
wiki mogą się rejestrować, co sprawia, Ŝe ich działania są odnotowywane. MoŜliwa jest 
równieŜ praca anonimowa. W takim przypadku uŜytkownika identyfikuje jedynie 
numer IP jego komputera. Zaletą wiki jest moŜliwość śledzenia wersji. Artykuły są 
zwykle przechowywane w bazie danych, gdzie znajduje się nie tylko aktualna wersja, 
ale równieŜ przegląd historii edycji dokumentu9. Wiki są serwisami niewymagającymi 
od uŜytkownika autoryzacji. Dzięki nim moŜna nie tylko oglądać, ale tworzyć, 
edytować i zmieniać bezpośrednio zawartość serwisu, który pozwala na tworzenie 
społeczności wymieniających się wiedzą i informacjami  

Tagi to znaki bądź słowa kluczowe przypisane do określonego fragmentu 
informacji najczęściej tekstu lub pliku multimedialnego. Pozwalają one na 
klasyfikowanie fragmentów tekstu. Dzięki nim moŜna szybciej odszukać odpowiednie 
materiały i informacje w bazach danych firmowych serwisów. Z marketingowego 
punktu widzenia, przedsiębiorstwa mogą analizować preferencje konsumentów oraz 
śledzić często odwiedzane i polecane innym uŜytkownikom witryny10. 

Podcast to forma internetowej publikacji dźwiękowej, nadawanej w odcinkach  
z zastosowaniem technologii RSS. Podcasty są często wykorzystywane przez firmy jako 
dźwiękowa forma reklamowa. Videocasty zaś wzbogacają przekaz o elementy 
multimedialne w formie filmów. Najczęstszym stosowanym rodzajem reklamy jest 
sponsorowanie przez reklamodawców płatnych plików podcast. Dzięki zamieszczeniu 
wewnątrz pliku spotu reklamowego, konsument otrzymuje treści dźwiękowe. Rosnąca 
popularność takiej formy reklamy jest związana z popularnością samych podcastów 

                                                           
8 G. Mazurek: op.cit., s. 21.  
9 J. Kolbitch: An Integrated Community-Based Platform for Collaboration. International Conference on Knowledge 

Management (ICMK’07), Vienna Austria August 27th-28th 2007, s. 1-13.  
10 G. Mazurek: op.cit., s. 116.  
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oraz przenośnych urządzeń odtwarzających. Podcasty są takŜe postrzegane jako 
alternatywa reklamy radiowej11.  

Sieci kontaktów są kolejnym narzędziem charakterystycznym dla trendu Web 2.0. 
Publicznie dostępne portale oferujące internautom sieci kontaktów cieszą się rosnącą 
popularnością. Dają one moŜliwość tworzenia dla kaŜdego uŜytkownika indywidualnej, 
powszechnie dostępnej w ramach systemu listy znajomych zawierającej odnośniki  
do profili innych uŜytkowników systemu. Osoba tworząca swój profil moŜe nie tylko 
udostępnić dane o sobie, ale równieŜ inne informacje, takŜe te o charakterze 
marketingowym. Zakładki społecznościowe to portale oferujące uŜytkownikom 
moŜliwość zapisywania na swoich stronach www hiperłączy do innych zasobów sieci, 
wraz z metadanymi zawierającymi opisy, własne komentarze i słowa kluczowe. 
UŜytkownicy mogą mieć dostęp zarówno do swoich ulubionych stron, jak równieŜ 
moŜliwość wglądu i przeszukiwania zakładek stworzonych przez inne osoby, a tym 
samym poznanie ich zainteresowań, preferencji i potrzeb. Są to informacje niezwykle 
cenne z marketingowego punktu widzenia.  

Narzędzia Web 2.0 w ocenie internautów 
W celu określenia stopnia akceptacji internautów dla róŜnych form komunikacji 

marketingowej przedsiębiorstw związanych z technologiami i narzędziami Web 2.0 
przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Miało ono formę kwestionariusza, który 
przekazano stu czterdziestu siedmiu respondentom. Badanie przeprowadzono w marcu 
2009 roku. Do analizy wykorzystanych zostało ostatecznie sto kwestionariuszy, gdyŜ 
część respondentów nie korzystała z oprogramowania społecznościowego lub miała  
w przeszłości sporadyczny kontakt z serwisami społecznościowymi. Badani 
precyzowali swoją akceptację dla konkretnych narzędzi komunikacji marketingowej 
określając ją w czterostopniowej skali jako: wysoką, przeciętną, niską lub jej brak. 
Wyniki analizy przedstawione zostały w tabeli 1.  

Tabela 1. Ocena narzędzi komunikacji marketingowej w serwisach społecznościowych. 

Narzędzia Web 2.0 w marketingu 

Poziom akceptacji średnia 
arytmetyczna 
dla wskazań 
pozytywnych 

wysoki przeciętny niski brak 

Fora dyskusyjne 91 6 3 - 33,33 
Tradycyjna reklama w serwisach 
społecznościowych i na forach 
internetowych np. w formie baneru 

14 31 35 20 26.66 

Grupy usenetowe 37 35 16 12 29,33 
Social ads 36 34 18 12 29,33 
Blogi  32 32 21 15 28,33 
Wiki 34 35 17 14 28,66 
Sieci kontaktów 89 7 4 - 33,33 
Videocasty 12 29 41 18 27,33 
Zakładki społecznościowe 68 15 7 10 30 
Podcasty 8 27 43 22 26 
Rekomendacje innych klientów 94 5 1 - 33,33 
Tagi 15 26 40 19 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

                                                           
11 D. Kaznowski: Nowy marketing w internecie. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 37. 
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Podsumowanie 
Konsumenci korzystający z oprogramowania społecznościowego najbardziej cenią 

sobie dostęp do niezaleŜnych opinii oraz rekomendacji innych internautów na temat 
przedsiębiorstw oraz ich produktów i usług. WaŜna jest dla nich równieŜ moŜliwość 
nawiązania kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach i potrzebach, a takŜe 
moŜliwość publicznego wyraŜenia własnych opinii. Współczesne przedsiębiorstwa nie 
mogą ignorować serwisów społecznościowych i przechodzić obojętnie obok potencjału, 
jaki tworzą one dla działalności biznesowej, zwłaszcza w sferze marketingu.  

Coraz powszechniejsze korzystanie przez internautów, będących jednocześnie 
potencjalnymi konsumentami, z oprogramowania społecznościowego sprawia,  
iŜ powstają i rozwijają się róŜnego rodzaju serwisy skupiające wirtualne społeczności. 
Odgrywają one obecnie niezwykle waŜną rolę w obiegu informacji i pozwalają niemal 
kaŜdemu internaucie, który jednocześnie jest potencjalnym klientem zaistnieć  
w wirtualnej rzeczywistości oraz korzystać z publikowanych tam informacji. Wiele  
z tych informacji ma charakter przekazu marketingowego, który tworzony jest nie tylko 
przez przedsiębiorstwa, lecz równieŜ przez  klientów. Istotny jest fakt, iŜ dla 
internautów o wiele mniejsze znaczenie niŜ opinie innych uŜytkowników mają wszelkie 
formy aktywności marketingowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa w serwisach 
społecznościowych. Zjawisko to ma wpływ na moŜliwości kreowania przez 
przedsiębiorstwo swojego wizerunku oraz skuteczność podejmowanych działań 
marketingowych. Przedsiębiorstwa nie powinny biernie obserwować zachodzących  
w serwisach społecznościowych procesów komunikacji marketingowej, lecz 
podejmować aktywne działania kreujące wizerunek i promujące produkty lub usługi  
w sieci, zwłaszcza w kręgu wirtualnych społeczności.  

VIRTUAL COMMUNITIES- PERSPECTIVES FOR 

DEVELOPMENT OF MARKETING COMMUNICATION 

Summary  
The paper contains characteristic of marketing communication in information society.  

The World Wide Web is not only effective channel for sending information but it has become the 
medium of social communication in various forms. The paper presents the idea of a modern trend 
in Internet development called Web 2.0. The tools of communication with customers in virtual 
communities have been described. Special attention has been paid to Open Source tools, because 
social software can be used for supporting marketing communication. The paper also presents 
trends concerning internet marketing in social networks and customer’s attitudes to different tools 
of social software.  
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BANNER, MAILING, NEWSLETTER JAKO 
NARZĘDZIA REKLAMY INTERNETOWEJ 

WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIURA PODRÓśY 

Streszczenie 
W niniejszym artykule zaprezentowano najbardziej popularne narzędzia internetowej 

reklamy produktów turystycznych, jakie w praktyce mogą wykorzystywać biura podróŜy. 
Scharakteryzowano istotę oraz podano praktyczne przykłady wykorzystania banner’ów, 
mailing’u oraz newsletter’ów w marketingowej działalności biur podróŜy w Polsce. 

Wprowadzenie 
W komunikacji biur podróŜy z klientem za pośrednictwem Internetu najwaŜniejszą 

rolę odgrywają serwisy www2. JednakŜe sieć Internetu oferuje tym podmiotom równieŜ 
nieograniczone moŜliwości prezentacji ofert, które moŜna umieszczać na firmowych 
serwisach www bądź współpracujących z nimi portalach branŜowych. Tak jak niegdyś 
posiadanie odpowiednio zaprojektowanego i administrowanego serwisu internetowego, 
tak obecnie wykorzystywanie dodatkowych narzędzi internetowej prezentacji 
reklamowej świadczy o umiejętności pełnego zastosowania nowoczesnych technologii 
informacyjnych związanych z Internetem. Do najwaŜniejszych narzędzi internetowej 
reklamy produktów turystycznych jakie mogą być wykorzystywane w praktyce przez 
biura podróŜy zaliczyć naleŜy: bannery, mailing oraz newsletters. Problematyce tej 
poświęcono niniejsze opracowanie. 

Bannery jako popularne narz ędzia internetowej prezentacji 
reklamowej 

Wachlarz moŜliwości internetowej prezentacji reklamowej produktu turystycznego 
jest bardzo szeroki i obejmuje najczęściej formy graficzne lub dźwiękowe umieszczone 
w róŜnych miejscach firmowej strony internetowej. Narzędziem słuŜącym prezentacji 
reklamowej w Internecie są m.in. bannery3. Są to paski reklamowe wyświetlane na 

                                                 
1 Andrzej Rapacz – prof. dr hab., Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
Izabela Michalska-Dudek – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Szerzej: I.Michalska-Dudek: Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaŜy 

turystycznej na przykładzie wykorzystania serwisów internetowych w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów 
hotelarskich. W: Nowe trendy rozwoju turystyki z warsztatów badawczych instytutów i katedr turystyki i rekreacji. Red.  
G. Gołembski. Wyd. PWSZ, Sulechów 2008, s. 219 i dalsze. 

3 Banner reklamowy to graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej, prestiŜowej i najlepiej 
zauwaŜalnej części strony, animowany lub statyczny, występujący przewaŜnie w dwóch rozmiarach 468 x 60 pikseli oraz 400 
x 50 pikseli (polski standard). Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. 
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stronach internetowych, które po aktywizowaniu zawartego w nich hiperłącza (innymi 
słowy, poprzez kliknięcie) przenoszą uŜytkownika na właściwą stronę reklamodawcy. 
NaleŜą do najbardziej popularnych form reklamy w Internecie, które z powodzeniem 
mogą wykorzystywać biura podróŜy. Mogą one być zamieszczone na: 

– stronach www najczęściej odwiedzanych przez internautów (wyszukiwarki, 
portale, serwisy informacyjne), przyczyniając się do maksymalizacji zasięgu 
reklamy, 

– stronach www tematycznie związanych z reklamodawcą – biurem podróŜy, 
– w ramach serwisów typu „wymiana bannerów”, polegających na bezpłatnej, 

wzajemnej wymianie bannerów między uczestnikami danego systemu4. 
Skuteczność kampanii z wykorzystaniem bannerów w znaczącym stopniu zaleŜy 

od stron internetowych, na których reklamy będą emitowane. Emisja bannerów będzie 
skuteczniejsza, jeŜeli przekaz reklamowy będzie powiązany z tematyką strony. Dobrym 
miejscem na bannerową reklamę biura podróŜy będzie portal poświęcony turystyce.  

Czynnikiem istotnie przyczyniającym się do wyŜszej skuteczności bannerów jest 
ich odpowiednie zaprojektowanie oraz kreacja – rys. 1. JeŜeli celem kampanii jest 
zwiększenie świadomości marki, to elementy związane z wizualizacją biura podróŜy 
takie jak logo, odpowiednia kolorystyka, powinny odgrywać kluczową rolę, natomiast 
w przypadku kampanii stymulującej krótkookresowe zwiększenie sprzedaŜy biuro 
powinno uwypuklić czasowe ograniczenia oferty, np. za pomocą napisu „last minute”, 
„tylko teraz” albo „tylko dziś”. 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Przykład bannera reklamowego biura podróŜy 
Źródło: Wypocznij z rodziną. http://www.itaka.pl/wypocznij_z_rodzina_313.php?iro=3 

Najstarszymi formami reklamy internetowej, pokrewnymi z bannerami, są butony  
i linki tekstowe. Butony są to bannery o mniejszych wymiarach, które zwyczajowo nie 
są umieszczane w centralnym miejscu na stronie internetowej, co w połączeniu z ich 
mniejszymi wymiarami sprawia, Ŝe nie wywierają tak silnego efektu jak bannery. Ich 
zaletą jest niŜsza cena emisji. Linki tekstowe są z kolei tekstem, który po kliknięciu 
przenosi internautę na stronę reklamodawcy.  

Formy skyscraper5, banner śródtekstowy6 oraz billboard (megabanner)7 

                                                 
4 Marketing w Internecie. Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 60. 
5 Graficzny element reklamowy w formie pionowego bannera umieszczonego na szczycie jednej z bocznych kolumn 

strony. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Jest znacznie większy  
od tradycyjnego bannera reklamowego, przewaŜnie posiada wymiary:180x200, 180-400, a nawet 160 x 600 pikseli. 

6 Graficzny element reklamowy umieszczony w środku artykułu w wybranym serwisie. Wymiar: 300 x 250 pikseli. 
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charakteryzują się przede wszystkim większymi wymiarami, lepszą zauwaŜalnością  
i wyŜszą pojemnością informacyjną. Technologia ich wykonania oferuje moŜliwości 
dotarcia do wybranych grup internautów. 

Bannery typu pop-up8 oraz top layer9 wyświetlane są przy przechodzeniu między 
stronami internetowymi. W przeciwieństwie do bannerów, buttonów czy linków nie są 
one wkomponowane w stronę internetową, ale pojawiając się przysłaniają ją. Pop-up 
jest przekazem otwierającym się w oddzielnym oknie, natomiast interstitial oraz top 
layer są animacjami zajmującymi cały ekran bądź jego część. Oznacza to, Ŝe internauta 
najpierw musi ją obejrzeć, a dopiero później przejść do wybranej strony.  
Po zakończeniu emisji reklamy w serwisie moŜe pozostać niewielki element statyczny 
pozwalający uŜytkownikowi na przejście na stronę reklamodawcy. 

Komunikaty handlowe wysyłane za po średnictwem Internetu 
– mailing i newsletter 

Innym narzędziem reklamy wykorzystywanym najczęściej w Internecie jest 
komunikat handlowy rozsyłany do odbiorców przy wykorzystaniu poczty 
elektronicznej. Główne narzędzia umoŜliwiające biurom indywidualną komunikację  
z wykorzystaniem Internetu to poczta elektroniczna (direct e-mail, mailing) oraz 
newsletters (elektroniczne biuletyny), 

Direct e-mail, zwany równieŜ mailingiem, obejmuje teksty promocyjne rozsyłane 
przy pomocy poczty elektronicznej10. Ten model przekazu reklamowego jest 
internetowym odpowiednikiem direct mail, który od bezpośrednich przesyłek 
pocztowych róŜni się przede wszystkim brakiem konieczności ponoszenia przez biuro 
podróŜy opłat pocztowych oraz moŜliwością natychmiastowej interakcji ze strony 
klienta (poprzez aktywację hiperłącza klient ma moŜliwość znalezienia się na stronie 
biura podróŜy, gdzie moŜe zdobyć poŜądane informacje i dokonać rezerwacji imprezy 
turystycznej). Przesyłana w ten sposób informacja jest aktualna, gdyŜ list dochodzi do 
adresata w ciągu kilku minut. 

Droga internetowa jest obecnie najtańszą i najszybszą formą komunikacji11, z jakiej 
moŜe skorzystać biuro podróŜy12. Poprawnie skonstruowana marketingowa baza 
adresów mailowych pozwala biurom podróŜy na wysłanie wybranym klientom 
elektronicznych katalogów, folderów oraz broszur, Ŝyczeń, przesyłanie zaproszeń oraz 
informacji o trwających promocjach lub konkursach, głównie tych krótkoterminowych, 

                                                                                                                        
7 Banner reklamowy o powiększonej wielkości i wadze, umieszczony centralnie w górnej części stron wybranego serwisu. 

Klikni ęcie w banner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Posiada zdecydowanie większe aniŜeli 
banner rozmiary, a mianowicie: 750 x 100 pikseli. 

8 Graficzny element reklamowy emitowany w osobnym oknie przeglądarki internetowej po wejściu uŜytkownika na dany 
serwis lub stronę w portalu. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Maksymalne 
rozmiary pop-up’ów  to 250x250 pikseli. 

9 Animacja w formacie „flash” wykorzystująca ruchome elementy graficzne w dowolnych konfiguracjach oraz efekty 
dźwięków. 

10 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona: Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Wyd. Difin, Warszawa: 2004, 
s. 193. 

11 Wśród podstawowych zalet komunikowania się z klientem za pomocą poczty elektronicznej naleŜy wymienić: szybkość 
komunikacji, prostą obsługę, którą umoŜliwia współczesne oprogramowanie dysponujące takimi funkcjami jak wysyłanie  
i odbieranie poczty, definiowanie listy adresatów, porządkowanie poczty, itp., natychmiastowe i proste sprzęŜenie zwrotne, 
niski koszt przesyłki, powszechność poczty elektronicznej, moŜliwość przekazu multimedialnego, moŜliwość powielania 
informacji, moŜliwość personalizacji przekazu, moŜliwość uzyskania potwierdzeń otrzymania danej przesyłki przez adresata, 
łatwość prowadzenia korespondencji seryjnej i automatycznej, skuteczność przekazu marketingowego (pod warunkiem, Ŝe 
nie jest to poczta niechciana, a klienci wyrazili wcześniej zgodę na jej otrzymywanie (tzw. permission based e-mail)). 

12 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Wyd. Proksenia, Kraków 2004, s. 73. 
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a więc trwających 2-3 dni13. Dzięki poczcie elektronicznej moŜliwe staje się ponadto 
otrzymanie informacji zwrotnej od klienta. Sam klient moŜe w łatwiejszy niŜ 
dotychczas sposób zwrócić się takŜe z problemem lub zapytaniem ofertowym do biura 
podróŜy (sprzęŜenie zwrotne). Przykład treści, jakie mogą znaleźć się w wiadomości 
direct e-mail wysyłanej przez biuro podróŜy do swoich klientów przedstawiono na  
rys. 2.  

 
Rys. 2. Przykład treści, jakie znaleźć mogą się w wiadomości direct e-mail wysyłanej przez biuro podróŜy  

do klientów 
Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od biura podróŜy Neckermann Polska  

Do komunikatów o ofercie biura podróŜy wysyłanych drogą internetową moŜliwe 
jest załączenie zdjęć, filmów czy prezentacji multimedialnych, które nadają 
odpowiednią estetykę wysyłanej informacji. Docelowym modelem jest 
spersonalizowany mailing html’owy o wysokim poziomie grafiki i interaktywności, 
wzbogacony nawet o elementy muzyczne, w którym personalizacja oznacza nie tylko 
powitanie uŜytkownika z imienia czy nazwiska, ale przede wszystkim dostarczanie mu 
informacji dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań

14.  
Newsletter jest elektronicznym biuletynem informacyjnym rozsyłanym do grupy 

zarejestrowanych subskrybentów. Klient odwiedzający serwis internetowy biura 
podróŜy, wypełniając specjalny interaktywny formularz umieszczony na jednej ze stron, 
podaje (oprócz szeregu innych danych przydatnych w działaniach marketingowych 
biura podróŜy) swój adres e-mail, na który co pewien określony czas (tydzień, miesiąc), 
będzie mu przesyłany biuletyn biura podróŜy. Newsletter powinien być rozsyłany na 
zasadzie opt-in, czyli wymagającej zgody odbiorcy lub nawet double opt-in,  
w przypadku której uŜytkownik musi nie tylko się zarejestrować, ale później  

                                                 
13 A. Dejnaka: CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami. Wyd. Helion One Press, Gliwice 2002, s. 133. 
14 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona: op.cit.., s. 194. 
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po otrzymaniu pierwszego numeru newsletter musi potwierdzić chęć jego subskrypcji15. 
Biuro podróŜy moŜe wykorzystać newsletter w kreowaniu swojego wizerunku, 

utrzymaniu regularnych stosunków z klientami, budowie lojalności względem raz 
odwiedzonej strony, generowaniu większej liczby jej odwiedzin czy nawet zwiększeniu 
poziomu sprzedaŜy realizowanej on-line. W biuletynie publikowane mogą być 
informacje dotyczące biura podróŜy (prezentacje nowości, promocji, konkursów, itp.), 
jego strony www (aktualizacje, modyfikacje, wydarzenia, itp.), bądź zagadnienia 
związane z przedmiotem jego działalności (prezentacje miejsc docelowych, atrakcji 
turystycznych znajdujących się w ich pobliŜu, wywiady z podróŜnikami bądź 
specjalistami z branŜy, itd.). Przykładowy newsletter rozsyłany na zasadzie opt-in przez 
biuro podróŜy do swoich klientów zamieszczono na rys. 3. 

Rys. 3. Przykładowy newsletter rozsyłany na zasadzie opt-in przez biuro podróŜy do klientów 
Źródło: Wiadomość mailowa otrzymana od biura podróŜy Adriatyk 

Newsletter jest dla biura podróŜy doskonałym narzędziem komunikacji z klientami. 
Jego zastosowanie pozwala im na regularne, a co waŜniejsze akceptowalne, 
promowanie swojej firmy i kreowanie pozytywnego jej wizerunku, personalizowanie 
komunikacji z klientami, informowanie uŜytkowników Internetu o zmianach na swojej 
stronie internetowej oraz zachęcanie do ponownego jej odwiedzenia, a takŜe 
dostarczanie odbiorcom treści reklamowej łatwej do dalszego przekazania  
(np. znajomym).  

Niestandardowe formy promocji w Internecie 
Ze względu na coraz większą powszechność w stosowaniu instrumentów głównego 

nurtu reklamy internetowej, takich jak bannery czy komunikaty rozsyłane przy uŜyciu 
poczty elektronicznej, biura podróŜy powinny poszukiwać równieŜ niestandardowych 

                                                 
15 Ibidem, s. 205. 
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form promocji w Internecie, dzięki którym będą mogły skutecznie wyróŜnić się spośród 
konkurencji na rynku docelowym.  

Cały ekran monitora postrzegany moŜe być jako medium reklamowe, a biura 
podróŜy w swej internetowej aktywności wykorzystać mogą interaktywne gadŜety, 
takie jak wygaszacze ekranu czy tapety. Wygaszacz ekranu jest programem działającym 
w momencie braku aktywności uŜytkownika komputera. Pierwotnym celem stosowania 
wygaszacza była oszczędność energii. Wygaszacze ewoluowały od ubogich graficznie 
aplikacji w stronę multimedialnych programów zawierających często animacje, dźwięk 
czy nawet gry. Tapeta zaś jest plikiem graficznym lub stroną internetową, wyświetlaną 
na pulpicie komputera klienta. Zamieszczenie w nich logo biura podróŜy lub teŜ inne 
nawiązanie do jego wizualizacji graficznej sprawia, iŜ upominki interaktywne 
niezaleŜnie od swych pierwotnych funkcji stają się instrumentem promocji. Są one 
najczęściej przyjazną formą reklamy, gdyŜ uŜytkownik sam decyduje się na pobranie 
ich oraz uzyskuje z nich korzyści w postaci atrakcyjnych efektów wizualnych. Tapety  
i wygaszacze mogą okazać się przydatne do kształtowania wizerunku biura podróŜy 
bądź wzmacniania jego relacji z klientami. Efekt ich działania trudno jest zmierzyć, 
aczkolwiek moŜna stwierdzić, ile osób je pobrało i na tej podstawie określić zasięg tego 
narzędzia.  

Inną formą upominków interaktywnych, która moŜe zostać wykorzystana przez 
biura podróŜy, są róŜnego rodzaju gry. Wykorzystywanie gier w marketingu 
interaktywnym określane jest pojęciem „advergaming”. Poprzez umiejętne powiązanie 
rozrywki czy edukacji z elementami marki owocuje silną więzią pomiędzy biurem 
podróŜy a klientem – uŜytkownikiem Internetu. Gry pozwalają biurom podróŜy równieŜ 
na product placement, w szczególności w sytuacji, kiedy ich akcja toczy się  
w miejscach docelowych wyjazdów bądź obiektach noclegowych oferowanych 
klientom. Dotychczas nie było to narzędzie powszechnie stosowane wśród polskich 
przedsiębiorstw turystycznych, dlatego teŜ biuro, które je zastosuje moŜe liczyć na 
premię za innowacyjność.16 

Ciekawą formą promocji, jaką moŜe wykorzystać biuro podróŜy jest umoŜliwienie 
zamiany tradycyjnego wyglądu kursora na inny, którym moŜe być logo biura podróŜy. 
W konsekwencji poruszając się po serwisie www klient widzi logo biura podróŜy,  
co więcej jest od niego uzaleŜniony i nie moŜe go zignorować. Taka forma promocji 
charakteryzuje się intensywnym, aczkolwiek krótkotrwałym kontaktem z odbiorcą. 
Przeznaczona jest w szczególności dla biur podróŜy znanych i rozpoznawanych w danej 
grupie docelowej.  

Biuro podróŜy na swojej stronie internetowej moŜe zamieścić filmy reklamowe. 
Filmy tworzone na potrzeby Internetu muszą być bardzo atrakcyjne dla odbiorcy, 
poniewaŜ reklamodawcy zaleŜy na tym, aby film był nie tylko obejrzany, ale przesłany 
dalej.  

Podsumowanie 
Wśród moŜliwych celów, jakie moŜe realizować kampania promocyjna biura 

podróŜy w Internecie, moŜna wymienić: 
– cele wizerunkowe (korzystniejsze postrzeganie biura i/lub jego produktów, 

wzrost świadomości marki, wprowadzenie na rynek nowego produktu),  

                                                 
16 Ibidem, s. 198. 



Banner, mailing, newsletter… 

 

595 

– wzrost sprzedaŜy zarówno przez Internet, jak i poza nim,  
– wzrost oglądalności serwisu www, 
– wykonanie określonej czynności przez klientów − uŜytkowników Internetu17. 
W kampaniach wizerunkowych zalecane jest stosowanie bannerów reklamowych 

ze względu na ich silny potencjał w budowaniu marki i niską, w porównaniu do innych 
form reklamy natarczywość. Do stymulowania wzrostu sprzedaŜy w przypadku usług 
turystycznych, przy zakupie których duŜą rolę odgrywa informacja, skutecznym 
rozwiązaniem jest zaś mailing. Efektywną metodą długofalowego pozyskiwania 
nowych klientów, szczególnie na tak konkurencyjnym rynku, jest umiejętne 
wykorzystanie wyszukiwarek. Z kolei informując o obniŜkach czy teŜ ofertach 
specjalnych, biuro podróŜy moŜe wykorzystać reklamy pojawiające się w oddzielnym 
oknie (pop-up i pop-layer). 

Z duŜym prawdopodobieństwem moŜna stwierdzić, iŜ wykonanie wybranej 
czynności (np. dokonanie zakupu, zaprenumerowanie newslettera, ściągnięcie filmu 
reklamowego, wygaszacza lub tapety, wysłanie kartki elektronicznej, itp.) przez 
klientów odbywać się będzie zazwyczaj na stronie internetowej biura podróŜy. Dlatego 
naleŜy zadbać, aby internauci na nią zajrzeli, a przebywających na stronie internautów 
moŜna zachęcać do wykonania akcji za pomocą informacji i bannerów umieszczonych 
w serwisie, lub teŜ reklam pojawiających się w oddzielnym oknie w momencie 
opuszczania strony internetowej. 

Najefektywniejszym sposobem pozyskania uŜytkowników z danej grupy docelowej 
jest web positioning, czyli obecność w systemach wyszukiwawczych i katalogach za 
pomocą zajęcia korzystnej pozycji w wynikach wyszukiwania przy odpowiednio 
dobranym słowie kluczowym. Potwierdzają ten fakt wyniki badań internautów-turystów 
według najnowszego raportu Google Polska, które wskazują, iŜ w 2007 roku 
zdecydowanie wzrosło znaczenie wyszukiwarek w procesie zakupu produktów i usług 
turystycznych, kiedy to 92% internautów-turystów korzystało z wyszukiwarek  
w poszukiwaniu produktów turystycznych18. Same wyszukiwarki traktowane są juŜ nie 
tylko jako źródło informacji, ale coraz częściej jako niezbędny element procesu 
podejmowania decyzji zakupowych. W krótkim okresie ruch na stronie moŜna 
wygenerować za pomocą mailingu. Skuteczną metodą jest teŜ stosowanie marketingu 
wirusowego. UŜytkownicy rekomendują serwis swoim znajomym za pomocą okna 
„Poleć znajomemu” lub poprzez rozsyłanie pocztą elektroniczną materiałów  
z wkomponowanym elementami marki i/lub produktu. 

BANNER, MAILING AND NEWSLETTER AS INTERNET 

ADVERTISEMENT TOOLS USED BY TRAVEL AGENCIES 

Summary 

The paper presents most popular tools of tourist products internet advertisements, which  
can be used in practice by travel agencies. The nature of banners, mailing and newsletters  
is described, as well as the examples of their practical application in Polish travel agencies 
marketing activity are provided. 

                                                 
17 Ibidem, s. 200 i dalsze. 
18 A. Kalinowska, A. Kwaśniewski: Produkty i usługi turystyczne w Internecie. Google 2008, s. 13. 
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APLIKACJE NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI 

Streszczenie 
Głównym zadaniem Internetu jest udostępnianie informacji, jak równieŜ jest to istotne 

narzędzie komunikacji społeczeństwa informacyjnego. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa 
posiadające własne strony internetowe próbują komunikować się z otoczeniem poprzez 
innowacyjne narzędzia pozwalające na przesyłanie informacji w formie dokumentów, a nawet 
sygnałów głosowych i wideo. Niskie koszty komunikacji zunifikowanej pozwalają na 
zwiększenie skuteczności przekazu informacji oraz znaczne skrócenie czasu oczekiwania na 
odpowiedź. Nie naleŜy jednak zapominać, Ŝe osobiste kontakty interpersonalne budują trwalsze 
więzi. 

Internet podstaw ą nowoczesnej komunikacji 
Przyjęta przez Federacyjną Radę ds. Sieci definicja Internetu określa Internet jako 

globalny system informacyjny, który jest logicznie połączony przez globalną 
jednorodną przestrzeń adresową opartą na protokole transmisji IP (Internet Protocol) 
lub jego rozszerzeniach i jest w stanie zapewnić komunikację przy uŜyciu protokołu 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach oraz 
innych protokołów zgodnych z IP. Ponadto dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia 
publicznie lub prywatnie usługi wysokiego poziomu (ang. high level servicies) oparte 
na komunikacji i z nią związanej infrastrukturze2. 

Internet istnieje juŜ ponad 30 lat, pierwszą siecią, która dała początek 
współczesnemu Internetowi był ARPANET. Sieć powstała w  1969 roku w USA 
na potrzeby Departamentu Obrony oraz ośrodków akademickich prowadzących badania 
na potrzeby wojska. Koniec lat 80-dziesiątych przyniósł dynamiczny wzrost liczby 
komputerów osobistych, co w konsekwencji spowodowało utworzenie najwaŜniejszego 
do dziś elementu Internetu – World Wide Web (www). Usługa ta dała moŜliwość 
korzystania z sieci indywidualnym uŜytkownikom i przedsiębiorcom3. Wraz  
z rozwojem Internetu pojawiły się wyspecjalizowane zastosowania sieci tworzone  
z myślą o komunikacji przedsiębiorstw: Intranet i Extranet4. 

Intranet jest to sieć lokalna lub rozległa, która swoim zasięgiem obejmuje 
powierzchnię firmy i jest jej własnością. UmoŜliwia ona swobodne komunikowanie się 
komputerów danej firmy, bez względu na ich odległość od siebie oraz bez obawy 
na utratę bezpieczeństwa przesyłanych danych, gdyŜ transmisja informacji nie 
wychodzi poza obszar Intranetu. Natomiast Extranet jest to rozszerzenie aplikacji 

                                                           
1 Grzegorz Szymański – dr, Katedra Innowacji i Marketingu, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
Mirella Barańska-Fischer – dr, Katedra Innowacji i Marketingu, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 T. Szapiro, R. Ciemniak: Internet – nowa strategia firmy. Wyd.  Difin, Warszawa 1999, s. 37. 
3 B. Gregor, M. Stawiszyński: E-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002 s. 52. 
4 Ibidem, s. 53. 
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intranetowych na partnerów firmy, czyli na klientów, dostawców, odbiorców oraz 
pośredników, umoŜliwiający efektywną współpracę między nimi. Extranet to 
najczęściej wydzielona część portalu, serwisu www, której specyfikacja przygotowana 
jest dla wybranych odbiorców spersonalizowanych informacji. Nadając odpowiednie 
uprawnienia na załoŜone w systemie konta uŜytkowników istnieje moŜliwość 
zwiększania efektywności komunikacji. W bezpieczny i efektywny sposób dowolna 
informacja moŜe zostać w kaŜdej chwili udostępniona dla osób lub grupy 
uŜytkowników zalogowanych w systemie. 

Współczesne przedsiębiorstwa odchodzą od koncentrowania się na krótkotrwałym 
myśleniu transakcyjnym, w którym zapomina się o kliencie po sprzedaŜy,  
ku długofalowemu marketingowi relacji, który usiłuje nawiązać i pogłębić relacje  
z kaŜdym klientem. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają obecnie 
poszukiwanie szans i moŜliwości prowadzenia firmy takŜe na innym poziomie 
działalności gospodarczej. Z uwagi na mnogość ofert i przedsiębiorstw, stosunkowo 
młode medium przekazu informacji, jakim jest Internet, pozwala na odciąŜenie 
podstawowych kanałów komunikacji i dystrybucji, a ostatecznie przenosi działania 
marketingowe do cyberprzestrzeni. Ograniczenie braku fizycznego kontaktu z odbiorcą 
nie zakłóca bowiem samej komunikacji, ale uszczegóławia ją i pozwala na szybsze 
informowanie potencjalnych partnerów biznesowych o zachodzących zmianach. Dzięki 
łączom internetowym moŜliwe są dzisiaj międzynarodowe konferencje zwane 
wideokonferencjami, które wykluczają niejednokrotnie wielogodzinne podróŜe oraz 
obniŜają koszty, a samo pojęcie Internetu zaczyna ewoluować, nie tylko w stosunkach 
prywatnych, ale i biznesowych. Cykl Ŝycia relacji z klientem zaleŜy dziś nie od tego, 
jak wiele klient kupi, ale jak wiele satysfakcji przyniesie obu stronom ich kontakt. 
„Relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem stanowią jedynie element sieci 
relacji róŜnych podmiotów na rynku (dostawców, pośredników, inwestorów, mediów 
itd.). Kluczowe znaczenie akurat tych pierwszych relacji wynika z tego, iŜ poprzez 
wspólny imperatyw coraz lepszego zrozumienia i spełnienia oczekiwań klienta 
indywidualnego konsolidują one działania wielu grup interesu i stanowią najwaŜniejszy 
obszar kontroli strategii marketingowej przedsiębiorstwa”5. Współczesny 
przedsiębiorca nie powinien funkcjonować, jako odrębny element, ale prowadząc swoją 
działalność powinien permanentnie poszerzać obszary oddziaływania poprzez skuteczną 
komunikację, jednocześnie zachowując swoją odrębność.  

Proces komunikacji ma za zadanie tworzyć relacje pomiędzy partnerami 
biznesowymi i klientami u podstaw, których znajdują się więzi oparte o zaufanie, 
współpracę i zrozumienie. To z kolei odnosi się do zintegrowanej koncepcji 
marketingowej, „w której ramach firma starannie ingeruje i koordynuje liczne narzędzia 
i kanały komunikacyjne, aby dostarczyć jasne i spójne oraz przekonujące przesłanie 
dotyczące produktów, usług bądź samego przedsiębiorstwa”6. Przez skuteczną 
komunikację naleŜy m.in. rozumieć Internet, który jako jedyny pozwala  
na interaktywność w zakresie nawiązywania i budowania stosunków partnerskich.  
Z punktu widzenia zwiększenia efektywności komunikacji Internet niesie za sobą 
następujące korzyści: 
1. Strony internetowe stanowią przejrzyste źródło informacji, dostępne przez 24h na 

dobę. 
                                                           

5 M. Mitręga: Marketing relacji – teoria i praktyka. CeDeWu.pl, Warszawa 2005, s. 49. 
6 J. Otto: Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa 2004, s. 18. 
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2. Internet pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez aplikację 
profesjonalnych stron internetowych oraz reklamę on-line. Komunikacja umoŜliwia 
przede wszystkim transfer wiedzy i technologii, która w prosty sposób moŜe być 
rozbudowywana i przekształcana. 

3. Segmentacja rynku w nawiązywaniu skutecznej komunikacji jest niezwykle istotna. 
Z załoŜenia Internet pozwala na wyszukiwanie interesujących uŜytkownika 
informacji w szybki i łatwy sposób. Dzięki temu (samo)segmentacja rynku 
dokonuje się juŜ w chwili, kiedy zainteresowanie uŜytkownika pozwala na 
odwiedzanie konkretnych stron internetowych, adekwatnych do jego potrzeb. 

4. Dystrybucja materiałów reklamowych i środków oddziaływania w Internecie jest 
prostsza i szybsza w porównaniu do innych mediów. Mimo to problemem 
pozostają nadal anonimowość odbiorców i efektywność prowadzonych działań. 
Odpowiednio częste monitorowanie jest tutaj nieuniknione. 

5. Szkolenia pracowników, kontrahentów w zakresie nowej oferty i budowanie relacji 
opartych na wymianie informacji, wiedzy i doświadczenia, za pośrednictwem 
Internetu stają się tańsze i skuteczniejsze. 

6. Dzięki komunikacji VoIP, czyli przesyłania sygnału głosu za pomocą pakietowych 
sieci danych istnieje moŜliwość znacznej redukcji kosztów komunikacji zwłaszcza 
wewnątrz firm. 

7. Internetowa komunikacja przedsiębiorstw z klientami pozwala na personalizację, 
co wywołuje poczucie szczególne uwagi i szacunku firmy. Wzajemne 
poszanowanie interesów jest kluczem w kaŜdej komunikacji i prowadzi do rozwoju 
oraz pogłębiania stosunków partnerskich. 

8. Obsługa grup odbiorców jest stale udoskonalanym elementem komunikacji w sieci, 
dzięki czemu oferuje coraz lepsze i bardziej innowacyjne rozwiązania. Wysyłanie 
przekazu do wybranego sektora odbiorców jest procesem prostym i znacznie 
szybszym niŜ w innych formach komunikacji. 

9. Automatyczne odpowiedzi, serwisy obsługujące e-mail, komunikatory czy systemy 
IP i VoIP posiadają wbudowane aplikacje pozwalające na szybką komunikację 
zwrotną, która współcześnie jest jednym z czynników budujących poprawne relacje 
z klientami. 

10. Ciągłość wymiany informacji − waŜnym parametrem jest moŜliwość szybkiego 
dostępu do całego wątku konwersacji, co pozwala na zwiększenie efektywności  
i ograniczenie redundancji. 
Komunikacja internetowa to dwukierunkowa interakcja poprzez Internet, oferująca 

komfort i bezpośredniość, wzbogacona o moŜliwości dołączania wiadomości 
tekstowych, dźwięku, a nawet przekazu wideo w trybie synchronicznym oraz 
asynchronicznym. Komunikacja udostępnia personelowi i klientom nowy sposób 
interakcji, wykorzystujący Internet, jako punkt połączenia. Interakcja moŜe mieć formę 
pośrednią w postaci wymiany szeregu wiadomości lub bezpośrednią, zachodzącą 
w czasie rzeczywistym, np. z uŜyciem narzędzi typu chat, czy komunikator VoIP. 
Ponadto wzbogaca wzajemne zrozumienie i poszerza moŜliwości współpracy, 
umoŜliwiając wymianę tekstów, plików, dźwięku i sekwencji wideo. 

Narzędzia internetowej komunikacji   

Innowacyjne medium Internetu pozwala wykorzystywać wszystkie swoje zalety  
w komunikacji poprzez stosowanie coraz to nowszych aplikacji i technologii. Jednym  
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z podstawowych narzędzi Internetu jest poczta elektroniczna (e-mail), która umoŜliwia 
asynchroniczne przesyłanie komunikatów do systemu skrzynek pocztowych nawet 
wtedy, gdy adresat nie korzysta w danej chwili z tej usługi. Zazwyczaj poprzez e-mail 
wysyłane są wiadomości tekstowe, ale moŜliwe jest równieŜ przekazywanie rozmaitych 
plików i dokumentów w formie załączników. Poczta elektroniczna stanowi najstarsze  
i najpowszechniejsze „oblicze” Internetu. Jej początkiem było napisanie programu do 
przesyłania wiadomości tekstowych w sieci w 1974 roku przez Raya Tomlinsona, który 
wprowadził obowiązujący do dziś symbol @. Drugą zaletą jest szybkość przekazywania 
informacji7. DuŜym zagroŜeniem poczty e-mail jest spam, czyli rozsyłanie 
elektronicznych wiadomości do osób, które ich nie oczekują. Aby wiadomość określić 
mianem spamu musi ona spełniać jednocześnie poniŜsze warunki: 

a) treść wiadomości jest niezaleŜna od toŜsamości odbiorcy, 
b) odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej 

wiadomości, 
c) treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iŜ nadawca wskutek jej 

wysłania moŜe odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści 
odbiorcy. 

Spamowanie polega na wysyłaniu na szeroką skalę listów do wielu uŜytkowników, 
którzy nie są nimi zainteresowani i nie godzili się na otrzymywanie tego rodzaju 
przesyłek8. Internauci są najczęściej negatywnie nastawieni do otrzymywania takich 
listów głównie ze względu na ich duŜą liczbę. Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną spamowanie jest niezgodne w prawem. 

E-mail we współczesnym rynku elektronicznym stanowi waŜny element, gdyŜ 
dzięki niemu odbywa się wymiana informacji w komunikacji wewnętrznej  
i zewnętrznej firmy. Dzięki poczcie elektronicznej moŜna przesyłać oferty promocyjne, 
wymieniać informacje z potencjalnymi klientami oraz konsumentami, a takŜe dotrzeć 
do respondentów w badaniach marketingowych9. Poczta elektroniczna pozwala równieŜ 
na komunikowanie się uŜytkownika z przedsiębiorstwem poprzez otrzymanie w szybki 
sposób informacji zwrotnej, a takŜe daje szansę konsumentowi zwrócenia się  
z określonym pytaniem bezpośrednio do odpowiedniego działu firmy. Z tego względu 
koniecznością jest umieszczanie adresu poczty elektronicznej na stronach www danego 
przedsiębiorstwa10.  

Drugim podstawowym narzędziem komunikacji jest www, czyli sieci stron 
informacyjnych opartych na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF 
(Internet Engineering Task Force) i W3C (World Wide Web Consortium). www to 
najczęściej uŜywana usługa Internetu, w której informacje są przekazywane za pomocą 
hipertekstu. Hipertekst to sposób prezentacji informacji, w którym wyróŜnione 
fragmenty takie jak słowa lub obrazy prowadzą do stron zawierających informacje. 
Tworzy się w ten sposób sieć przeplatających się i wzajemnie połączonych stron. 
Hipertekst dopuszcza łączenie tekstu, grafiki i dźwięku, a strony www pozwalają na 
dostęp do ogromnej ilości danych, które są pogrupowane w tzw. witryny, strony  
i portale, które zostały podzielone na sześć podstawowych kategorii11: 

                                                           
7 B. Austin: Internet. Wyd. RM, Warszawa 2001, s.175-177. 
8 B. Gregor, M. Stawiszyński: op.cit., s. 266. 
9 E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 14. 
10 P. Drygas, G. Leszczyński: Polski e-commerce. „Świat Marketingu”, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php? 

rodzaj=03&id_numer=379149. 
11 J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 63-65. 
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– sklepy on-line, czyli witryny, które dają internautom moŜliwość wyboru 
określonego towaru z elektronicznego katalogu i jego bezpośredniego zakupu, 

– witryny demonstrujące obecność firmy w Internecie – jest to najpopularniejsza 
forma wykorzystania Internetu przez firmy, które prezentują siebie oraz swoją 
ofertę zarówno obecnym jak i potencjalnym klientom,  

– witryny oferujące dostęp do informacji, 
– centra handlowe, składają się z grupy sklepów oferujących róŜnorodne towary 

i usługi, które płacą za wynajem miejsca na serwerze w wirtualnym centrum 
handlowym, 

– witryny motywujące do odwiedzin, oferujące internautom atrakcje, aby 
zachęcać do odwiedzania danej witryny, na której znajdują się określone oferty 
będące rzeczywistym celem oddziaływania, 

– wyszukiwarki – najbardziej znane witryny, które umoŜliwiają wyszukiwanie 
innych stron zawierających określone treści; do najpopularniejszych naleŜy 
google.pl, która jest uŜywana przez ponad 93% polskiego społeczeństwa 
informacyjnego12. 

Kolejnymi narzędziami komunikacji w Internecie są listy mailingowe zwane takŜe 
subskrypcją, czyli systemy informatyczne (autorespondery) słuŜące do 
jednokierunkowej komunikacji pozwalającej w sposób automatyczny na wysyłkę 
wiadomości e-mail do wcześniej zdefiniowanej grupy odbiorców. W procesie rejestracji 
odbiorcy, przedsiębiorstwa otrzymują podstawowe dane internaty, określające charakter 
zainteresowań, które mogą być wykorzystywane w późniejszych działaniach 
marketingowych. Do zgrupowanych sektorów potencjalnych klientów, przedsiębiorstwa 
mogą takŜe dotrzeć poprzez grupy dyskusyjne, skupiające uŜytkowników o podobnych 
preferencjach. Internauci prowadzą korespondencję asynchroniczną, czyli nie w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem specjalnych portali komunikacyjnych. Bardzo często 
uŜytkownicy wykorzystują je jako cenne oraz bezstronne źródło informacji na temat 
produktów, których zakupu zamierzają dokonać.  

Analogiczne zadania i schemat wymiany informacji posiadają fora internetowe, 
stanowiące rozwinięcie grup dyskusyjnych, gdzie prowadzone „rozmowy”. Bardzo 
często są moderowane (podlegają weryfikacji i obserwacji ze strony moderatorów – 
organizatorów, nadzorców), dzięki czemu zachowany zostaje charakter załoŜonego 
„wątku” − tematu, a ingerencja moderatorów pozwala jednocześnie na dzielenie się  
z potencjalnymi uŜytkownikami fachową wiedzą i doradztwem. Doskonałym 
przykładem skuteczności komunikacji przedsiębiorstwa z odbiorcami jest forum firmy 
Manta Multimedia, która wyszła naprzeciw zapotrzebowaniom i uruchomiła forum na 
własnym serwerze www.manta.com.pl gdzie pracownicy pomagali rozwiązywać 
problemy klientów z zakupionymi produktami. Z czasem internauci sami wprowadzali 
usprawnienia nie tylko softwarowe, a moderatorzy forum pomagali wprowadzać 
innowacje. Niektóre z wprowadzonych zmian zostały zaaplikowane w kolejnym 
modelu odtwarzacza DVD, stworzony został interaktywny serwis internetowy wraz  
z profesjonalną obsługą klienta, silnie wzbogacony o dwukierunkową komunikację.  
W ten sposób firma stworzyła duŜą grupę społeczności internetowej związaną z jej 
produktami oraz dzięki interakcji zbudowała duŜe grono lojalnych klientów, którzy  

                                                           
12 http://www.ranking.pl/index.php?page=Ranks:RanksPage&stat=212|OW (20.06.2009). 
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w przestrzeni Internetu stali się ambasadorami jej marki, dzięki czemu sprzedaŜ 
dynamicznie wzrastała13. 

Komunikatory internetowe, zarówno tekstowe jak i głosowe stają się obecnie 
drugim, co do popularności narzędziem komunikacji przedsiębiorstw z internautami. 
Komunikacja głosowa z konsultantem jest to jedna z najbardziej bezpośrednich form 
rozmowy z przedstawicielstwem firmy. Zainteresowany moŜe prowadzić rozmowę 
wykorzystując moŜliwości posiadanego komputera nawet w domu i w kaŜdej 
lokalizacji, która umoŜliwia komunikację przez Internet z wykorzystaniem słuchawek  
i mikrofonu. Do wzrostu popularności przyczyniła się duŜa liczba darmowych 
programów wspomagających wymianę informacji, wśród których moŜna wyliczyć: 
Gadu-gadu, Skype, Tlen, AQQ, ICQ i wiele innych. Innym narzędziem pozwalającym 
na kontakt w czasie rzeczywistym są chaty, które dają moŜliwość prowadzenia 
rozmowy przy uŜyciu panelu dyskusyjnego z wykorzystaniem podstawowej 
funkcjonalności tekstowych komunikatorów internetowych. Przewagą jest moŜliwość 
wymiany informacji bez posiadania zainstalowanego oprogramowania, a jedynie 
korzystanie ze specjalnej aplikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Z tej formy 
korzysta większość polskich banków internetowych, np. mBank, Inteligo, gdzie istnieje 
moŜliwość bezpośredniego połączenia z konsultantem.  

Najmłodszym narzędziem komunikacji jest blog, czyli strona prowadzona w formie 
internetowego pamiętnika, gdzie autor umieszcza chronologicznie wpisy; najczęściej 
posiadają charakter osobisty i ich adresy znane są przewaŜnie najbliŜszym znajomym. 
Blogi mogą być takŜe uŜywane jako wortale poświęcone wybranej tematyce, narzędzia 
marketingu czy komunikacji; coraz częściej moŜna spotkać blogi sławnych aktorów, 
polityków czy wielkich koncernów. Odmianami zwykłego bloga są foto i wideoblogi, 
gdzie zamieszczane są wyłącznie zdjęcia lub nagrania wideo, takie pliki zazwyczaj 
udostępniane są do odtwarzania w technologii video-streamingu.  

Komunikacja w firmie ma bardzo istotne znaczenie. Coraz więcej menadŜerów, 
zaczyna sobie uświadamiać istotę komunikacji. Najbardziej innowacyjną formą 
komunikacji jest jej zunifikowana odmiana, która łączy w sobie pocztę elektroniczną, 
komunikator internetowy, rozmowy głosowe i wideo oraz telekonferencje. Wszystko to 
jest dostępne zarówno z komputerów jak i urządzeń mobilnych, sprawia Ŝe dostęp do 
wiedzy kaŜdego pracownika przedsiębiorstwa jest natychmiastowy. MoŜna takŜe 
zarządzać zintegrowaną ksiąŜką adresową obejmującą wszystkie urządzenia 
uŜytkownika. Wykorzystując prosty i znany interfejs uŜytkownicy mogą naturalną 
metodą „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop) dowolnie zarządzać wszystkimi 
rodzajami informacji: wiadomościami głosowymi, SMS, MMS i e-mail oraz faksami. 
Główną zaletą takich systemów jest uproszenie sposobów współuŜytkowania informacji 
pozwalające zwiększyć skuteczność komunikacji przedsiębiorstwa, ponadto 
zmniejszenie obciąŜenia pracowników i mniejsza liczba nieodebranych połączeń. 
Zmniejszenie kosztów rozmów poprzez korzystanie z transmisji danych, a nie 
zewnętrznych firm telekomunikacyjnych, takŜe moŜe wpłynąć na znaczny wzrost 
zainteresowania komunikacją zunifikowaną. 

 
 

                                                           
13 W. Gutowski: E-społeczność. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007, s. 16. 
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Komunikacja internetowa w środowisku polskiego 
społecze ństwa informacyjnego 

Autorzy przeprowadzili ankietę, która została opublikowana na stronie internetowej. 
Zebrano 145 odpowiedzi (81 kobiet i 64 męŜczyzn) w maj 2009 roku. Pierwsze pytanie 
miało na celu uzyskanie informacji, jak bardzo medium Internetu jest wykorzystywane 
jako forma spędzania wolnego czasu. Korzystanie z Internetu okazało się 
najpopularniejszym sposobem relaksu 40 respondentów (30,6%), ponad 6 punktów 
procentowych mniej uzyskała odpowiedź „oglądam telewizję”, a blisko 9 punktów 
mniej „słucham muzyki”. Uzyskane odpowiedzi na kolejne pytanie, uświadamiają,  
iŜ 36% ankietowanych spędza codziennie od 1 do 3 godzin korzystając z Internetu,  
a kolejne 33% od 3 do 6 godzin. NaleŜy tutaj podkreślić fakt, iŜ kwestionariusz 
ankietowy został opublikowany jedynie w formie elektronicznej i osoby niekorzystające 
z Internetu nie brały udziału w przeprowadzonym badaniu, dlatego tak duŜe wartości 
liczb spędzanych dziennie godzin dotyczą wyłącznie polskiego społeczeństwa 
informacyjnego.  

Głównymi celami wykorzystania Internetu okazało się wyszukiwanie informacji 
(55,1%) oraz komunikacja poprzez e-mail (52,2%). Wyniki te potwierdzają badania 
przeprowadzone przez GUS, w których takŜe komunikacja i wyszukiwanie informacji 
znalazły się na pierwszych miejscach. Kolejne pytanie zawierało tematyki 
poszukiwanych przez respondentów informacji. Najpopularniejsze okazały się: 
aktualności, rozrywka i nauka, niewiele mniej uzyskały zakupy on-line i słuchanie  
e-radia. Zaskakującym okazała się dziedzina erotyki, którą wskazało jedynie 2,5% 
ankietowanych, a wśród najpopularniejszych słów kluczowych wpisywanych  
do wyszukiwarek od wielu lat naleŜą słowa związane erotyką (tabela 1). 

Tabela 1. Najpopularniejsze słowa kluczowe wpisywane do wyszukiwarki onet.pl w okresie od 12.06-
19.06.2009 

L.p. Hasło Liczba wyświetleń 
1.  strony erotyczne 166510 
2.  filmy erotyczne 84757 
3.  zdjęcia erotyczne 40242 
4.  dojrzale 37615 
5.  nasza klasa 26341 
6.  serwisy erotyczne 21876 
7.  ogłoszenia towarzyskie 21249 
8.  nastoletnie 15062 
9.  amatorki 14611 
10.  opowiadania erotyczne 10127 
11.  naturyzm 10124 
12.  seks-kamery 9642 
13.  gry 9517 
14.  hardcore 9077 
15.  blondynki 8459 
16.  seks grupowy 8261 

Źródło: Onetboksy. http://boksy.onet.pl/0,2,,ranking.html (19.06.2009) 

Znalezione w Internecie informacje traktowane są przez 85,6% respondentów jako 
wiarygodne i niewymagające weryfikacji, natomiast najwiarygodniejszą stroną została 
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Wikipedia, czyli wolna internetowa encyklopedia tworzona i modyfikowana przez 
uŜytkowników Internetu. Początkowo była ona redagowana przez osoby niekoniecznie 
znające się na merytorycznej stronie opracowywanego zagadnienia. Obecnie 
zwiększono wiarygodność wpisywanych haseł, poprzez wprowadzenie nadrzędnych 
redaktorów zatwierdzających pojęcia i definicje dodawane przez początkujących. 
Ponadto kaŜde z haseł powinno zawierać internetową bibliografię potwierdzającą 
opisywane zagadnienie oraz „hasła muszą zawierać dość treści, by mieć charakter 
encyklopedyczny”14. 

Najpopularniejszą formą komunikacji klientów w przedsiębiorstwami okazała się 
poczta e-mail (85,4%) oraz komunikatory internetowe (20,3%) − rys. 1, wśród których 
Gadu-gadu jest uŜywane przez 43,4% internautów, zaś Skype przez 37,2%, co pokrywa 
się z danymi prezentowanymi przez Gemius w marcu 200915. Tak duŜa róŜnica 
pomiędzy otrzymanymi wynikami popularności komunikacji e-mail oraz 
komunikatorów moŜe wynikać z dwóch czynników. Po pierwsze, to przywiązanie 
społeczeństwa do stereotypów, poczta elektroniczna funkcjonuje na analogicznych 
zasadach jak tradycyjna poczta do której polskie społeczeństwo informacyjne się 
przywiązało. Natomiast drugim elementem dyskryminującym komunikatory jest fakt, 
Ŝe w większości firm prowadzących komunikację poprzez Internet podawany jest 
jedynie adres e-mail. 
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Rys. 1. Formy komunikacji klientów w internetowymi firmami 
Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym pytaniu respondenci wybierali stosowane formy komunikacji  
z bliskimi, wśród których podobnie jak w relacjach z przedsiębiorstwami 
najpopularniejszym narzędziem okazał się e-mail (81,3%), natomiast komunikatory 
znalazły się analogicznie na drugim miejscu (65,3%), lecz róŜnica w wynikach okazała 
się znacznie mniejsza (rys. 2). Wykorzystywanie programów typu Skype, Gadu-gadu  

                                                           
14 Tworzenie nowych haseł. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Tworzenie_nowych_hase%C5%82 (19.06.2009). 
15 Gemius. http://audyt.gemius.pl/komunikatory_wyniki.php (20.06.2009). 
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i podobnych w relacjach ze znajomymi jest częstsze niŜ w komunikacji  
z przedsiębiorstwami, głównie z racji moŜliwości przekazywania w trybie 
rzeczywistym uczuć i wraŜeń, ponadto w komunikatorach głosowych VoIP rozmowa 
prowadzona jest w bardzo zbliŜony sposób do tradycyjnej telefonii stacjonarnej lub 
komórkowej, jest to jedna z najprostszych form komunikacji internetowej.  

81,3%

65,3%

0,0%

0,7%

0,0%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

e-mail

komunikatory

chat

forum

blog

inne

 

Rys. 2. Formy komunikacji respondentów ze znajomymi 
Źródło: opracowanie własne. 

Komunikacja internetowa wydaje się przyszłością nawiązywania i utrzymywania 
relacji międzyludzkich, a takŜe budowania więzi firm z klientami. Ten kierunek 
rozwoju technologii jest nieunikniony, prowadzi wprost do zwiększenia skuteczności  
i wydajności, a takŜe do ograniczenia redundancji w przekazach informacji. Główną 
wadą jest brak osobistych kontaktów interpersonalnych, które w większości 
przypadków pozwalają na nawiązanie bliŜszych stosunków z właściwą grupą 
odbiorców. Przedsiębiorstwa chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność muszą podąŜać 
za innowacyjnymi rozwiązaniami pozyskiwania klientów; poczta elektroniczna jest 
standardem, komunikatory głosowe coraz chętniej są wykorzystywane w biurach 
obsługi klienta, a komunikacja zunifikowana niebawem zastąpi Intranet w większości 
duŜych przedsiębiorstw. Medium Internetu jak Ŝadne inne pozwala w prosty i szybki 
sposób określić skuteczność stosowanych form komunikacji, a co za tym idzie wyliczyć 
zyski z zastosowania określonego narzędzia. 

APPLICATIONS OF THE MODERN COMMUNICATION 

Summary  

The main task of Internet is spreading information; it is also an important communication 
tool of information society. Almost all enterprises possessing own websites try to communicate 
with environment through innovative tools used for transmission information in the form  
of documents and even voice and video signals Low costs of the unified communication allow the 
increased effectiveness of information transmission and considerable shortage of response time. 
However, it should not be forgotten that interpersonal contacts build longer-lasting relationships. 
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ROLA KOMUNIKACJI Z E-KLIENTEM SEKTORA 

BANKOWEGO W DOBIE KRYZYSU  

Streszczenie 
Artykuł jest próbą oceny modyfikacji komunikacji wybranych instytucji sektora bankowego 

w Polsce, jaka zaszła pod wpływem kryzysu. Dekoniunktura zmusiła wiele przedsiębiorstw  
do zmiany działań nie tylko o charakterze operacyjnym, ale równieŜ taktycznym i strategicznym. 
Jedną z szybko wdraŜanych zmian była modyfikacja stosowanych dotychczas przekazów 
(promowanie produktów o charakterze oszczędnościowym zamiast kredytowym), kanałów 
komunikacji (preferencyjne traktowanie Internetu jako medium) i wyboru odbiorców przekazu 
(drenaŜ grupy e-klientów). 

Wstęp 
Zgodne z darwinowską teorią ewolucji wraz z upływem czasu przetrwają osobniki 

najlepsze, najsilniejsze i najlepiej przystosowane. Prawo to dotyczy nie tylko 
organizmów Ŝywych, świata flory i fauny, ale i organizacji. Zatem i firm, które 
konkurując ze sobą w ramach czerwonego oceanu, walczą o pozycję lidera. Czasem 
jednak, szczególnie w przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych, nie jest to 
juŜ tylko walka z konkurentami. To wręcz batalia o przetrwanie i wojna o byt. 

Gdy zmieniają się „reguły gry”, długofalowe cele i załoŜenia określone  
w perfekcyjnie przygotowanej strategii są niewiele warte. Misterne strategie taktyczne  
i operacyjne przygotowywane przez sztab specjalistów trafiają do koszta. Wszystko to 
dlatego, iŜ pojawił się czynnik zewnętrzny, którego nikt nie wziął pod uwagę. śaden  
z analizowanych scenariuszy nie zawierał wzmianki o tym, co dziś spędza menadŜerom 
sen z powiek − kryzys ekonomiczny. Pojawił się „znikąd” i wywołał skutki podobne do 
klęski Ŝywiołowej. Z biegiem czasu specjaliści stwierdzają: „istniały oznaki”, 
„mogliśmy się tego spodziewać”, „teoretycznie moŜna było to przewidzieć”. Po fakcie 
zawsze prosto jest powiedzieć „a nie mówiłem”. 

Zgodnie z powiedzeniem „nie czas Ŝałować róŜ, kiedy płoną lasy” zamiast 
przypominać sobie w poszczególnych stadiach genezę kryzysu (i kierować gorzkie 
słowa w kierunku amerykańskich bankierów), artykuł kładzie nacisk na problemy,  
z jakimi przyszło borykać się instytucjom sektora finansowego. Jest równieŜ próbą 
podsumowania modyfikacji komunikacji polskich banków, w związku z zaistniałym 
ryzykiem ekonomicznym. 

 

 

                                                           
1 Anna Tarabasz – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 
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Komunikacja i marketing bankowy w dobie kryzysu 
Zawsze mówiono „masz to jak w banku”, „pewne jak w banku”, „na bank”.  

W języku potocznym, bank bowiem odzwierciedla bezpieczeństwo, pewność  
i stabilność. Niestety jednak sytuacja ta zmieniła się diametralnie pod wpływem 
„bankowego tsunami”, które przyszło z USA. Kryzys ekonomiczny przypominający 
ową niszczycielską falę, wywołany został przez amerykańskich „kreatywnych 
bankowców”, którzy, poprzez grę na opcjach opartych o subprime mortgage, weszli  
w rolę podobną drganiom sejsmicznych wywołującym ów kataklizm. PowyŜsze 
stwierdzenie jest duŜym uproszczeniem powstałego zjawiska, jednak bardzo dobrze  
je obrazuje, bowiem płynąca „fala” dokonała katastrofalnych zniszczeń nie tylko  
w USA, ale prawie na całym świecie. 

Na „bezwietrznym oceanie” utworzonym przez udzielane kredyty hipoteczne 
moŜna zaobserwować było drobne fale, jakimi były poŜyczki i kredyty udzielane 
wierzycielom typu subprime. W ich przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo, 
iŜ nie spłacą zaciągniętego wcześniej zobowiązania. Jako poŜyczkobiorców tego typu 
traktuje się klientów ze złą historią kredytową. Są to np. osoby, które nie spłaciły wcale 
lub nie spłacały terminowo kredytu lub jego raty, osoby bez udokumentowanej historii 
kredytowej, a takŜe ci, którzy ogłosili upadłość. Wiadomo jednak, iŜ „drobne fale” to 
nic złego. „Tsunami” wywołały w USA banki, które udzielały kredytów takiemu 
segmentowi sprzedając potem te wierzytelności innym instytucjom finansowym lub 
emitowały obligacje pokrywające wartość naleŜności, by pozbyć się „złego portfela 
kredytów”. Następnie papiery te traktowano jako narzędzie inwestycyjne z załoŜoną 
wysoką stopą zwrotu. Nikt nie spodziewał się, Ŝe perfekcyjnie działający dotychczas 
mechanizm to swoiste balansowanie nad przepaścią. Gdy kredytobiorcy masowo nie 
mogli spłacać zaciągniętych kredytów, a przewartościowane nieruchomości stały się 
„czekiem bez pokrycia”, misterny plan runął zgodnie z efektem domina, powodując 
katastrofalne skutki dla wielu podmiotów. 

Przy tak gwałtownych zmianach, wydawało się, iŜ firmy, a banki w szczególności 
będą musiały przeorientować swą komunikację. Odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób” 
i „jak efektywnie” komunikować się w dobie kryzysu ekonomicznego naleŜy szukać  
w literaturze PR. Istnieje wiele publikacji, które sugerują, co mają czynić 
przedsiębiorstwa w dobie chwilowego niepowodzenia. Działania te powinny być 
wcześniej przemyślane, przedsiębiorstwo winno określić skład sztabu 
antykryzysowego2. Bez względu jednak na zakres i problem kryzysu, któremu firma 
stawia czoła, najwaŜniejsze jest szybkie i precyzyjne przekazywanie niezbędnych 
informacji. Jest to obowiązkiem względem otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego 
przedsiębiorstwa.  

Często bowiem w gorączkowych działaniach zmierzających do rozładowania 
napięcia, które powstaje myśli się tylko (przede wszystkim) o mediach i konsumentach, 
a takŜe partnerach biznesowych, zapominając jednak o waŜnym ogniwie, jakim jest 
klient wewnętrzny – pracownik. Warto w tym momencie skorzystać z dekalogu 
skutecznej komunikacji antykryzysowej − tabela 1. 

                                                           
2 W skład którego zwyczajowo powołuje się prezesa/kierownika przedsiębiorstwa, osobę zajmującą się PR (w zaleŜności 

od stopnia rozbudowania firmy jest to albo osoba współpracująca z mediami lub/i odpowiadająca za PR wewnętrzny). 
Zakłada się równieŜ, iŜ ze względu na zakres kryzysu do sztabu będą wchodzili odpowiednio specjaliści ze swoich dziedzin 
(finanse, produkcja, dana linia biznesowa firmy, względnie osoba zarządzająca daną jednostką biznesu). 
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Tabela 1. Dekalog komunikacji antykryzysowej 

1. Nie kłam. 
2. Nie bagatelizuj, nie próbuj przeczekać. 
3. Jak najszybciej zabierz publicznie głos  

w swojej sprawie. 
4. Stwórz plan i go realizuj, myśl o krok do 

przodu. 
5. Komunikuj jednym głosem. 

6. Prowadź dialog a nie monolog. 
7. Nie snuj spekulacji i hipotez. 
8. Nie zapominaj o komunikacji 

wewnętrznej. 
9. Unikaj wchodzenia w konflikty. 
10. Myśl o tym, co będzie później – 

walczysz o swój wizerunek po 
kryzysie. 

Źródło:  M. Krasoń: Gotowość na kryzys sprawdza się w walce. „Forbes” marzec 2007, s. 40-41. 

Specjalista z dziedziny komunikacji finansowej, S. Fouks w komunikacji zwraca 
uwagę na rzeczy kluczowe3. Za czynnik decydujący o sukcesie komunikacji w kryzysie 
uwaŜa właściwy dobór trzech elementów: komunikatu (treści sensu stricte), czasu jego 
ogłoszenia i mediów4. W szczególności naleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŜ mówiąc  
o mediach podkreśla on nie tyle ich zasięg jako kanału komunikacji, lecz specyfikę. 
Telewizja w jego mniemaniu „to obraz i emocje, które słucha się oczyma”, prasa 
„pozwala na wyłoŜenie racjonalnych argumentów”, radio na „ich zrozumienie”,  
a „Internet jest po trosze sumą wszystkich mediów”. W komunikacji kryzysowej 
wskazuje on równieŜ, iŜ „jedyną skuteczną bronią jest prawda, kłamstwo wcześniej czy 
później wychodzi na jaw i zwraca się przeciwko tym, którzy się go dopuścili”. 
Jednocześnie sugeruje jednak, aby ową prawdę dozować w sposób przemyślany. 
„Istnieje róŜnica pomiędzy mówieniem prawdy a ujawnianiem wszystkiego. Absolutna 
szczerość osłabia firmę. Zresztą ludzie jej wcale nie Ŝądają. Chcą mieć tylko pewność, 
Ŝe niczego się przed nimi nie ukrywa”5. W jego mniemaniu firma mając złe wyniki 
zdecydowanie nie powinna milczeć. Złe rezultaty to bowiem kluczowy moment  
w komunikacji firmy, który naleŜy wykorzystać, by wzmocnić jej rynkową 
wiarygodność. 

W skutecznej komunikacji antykryzysowej najwaŜniejszym wydaje się jednak 
wytłumaczenie, w jaki sposób ów problem ma być zaŜegnany. Ma to szczególnie duŜe 
znaczenie w przypadku sektora finansowego, w którym klienci dokonując wyboru 
produktu kierują się nie tylko przesłankami o charakterze racjonalnym, ale równieŜ 
obietnicami przyszłego zysku – czynnikiem emocjonalnym. Co więcej, wydaje się 
nawet, Ŝe gdy firma ma problemy finansowe, ale potrafi zaproponować konkretne 
działania antykryzysowe, w oczach klienta stają się one tylko chwilową słabością. 

W tym miejscu naleŜałoby jednak podkreślić, iŜ opisywana wcześniej 
„komunikacja w kryzysie” dotyczy chwilowego problemu, potknięcia czy 
niepowodzenia przedsiębiorstw. Okazało się, Ŝe mimo licznych źródeł opisujących 
komunikowanie w dobie problemów, wskazówki nie mogą być zastosowane wprost  
w przypadku recesji gospodarczej; w szczególności dla kryzysu ekonomicznego, który 
jest zjawiskiem długotrwałym i nie oszczędza praktycznie nikogo. Warto więc  
od literatury PR kryzysowego sensu stricte przyjrzeć się bliŜej działaniom róŜnego 
rodzaju case studies z czasów recesji. MoŜna stwierdzić, iŜ istnieje pewien schemat 

                                                           
3 Stephane Fouks − specjalista od komunikacji korporacyjnej i finansowej, Executive Co-Chairman Euro RSCG 

Worldwide (firma współpracuje na szczeblu globalnym m in. z Citroen, Volvo, Jaguar, Peugeot, Danone, Kraft, Glaxo Smith 
Kline, Schering-Plough, IBM, w Polsce zaś jako Euro RSCG wspiera m in. komunikację TP SA Orange, Kompanii 
Piwowarskiej S.A., Indesit, Hexeline, DomBank i BPH TFI) 

4 M. MierŜyńska: Za kaŜdym razem jest inaczej. „Puls Biznesu” z dnia 4 lutego 2007, s. 20-21. 
5 Ibidem. 
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postępowania w dobie kryzysu, który ma na celu zmniejszenie generowanych kosztów  
i poprawę efektywności działań. Okazuje się jednak, iŜ „ślepe” cięcie kosztów moŜe 
doprowadzić do katastrofalnych skutków, zaś rezygnowanie z reklamy w czasach 
kryzysu powoduje trudne do odrobienia straty wizerunkowe. Firmy, które wtedy 
utrzymują swoje wydatki na tym samym poziomie, gdy konkurencja je zmniejsza,  
w łatwy sposób zdobywają udział rynkowy6 − tabela 2. 

Tabela 2. Działania zwyczajowe i proponowane w czasach kryzysu 
Działania zwyczajowe Działania proponowane 

– zamraŜanie lub cięcie budŜetów  
(w szczególności marketingowego  
i PR), całkowite rezygnowanie z re-
klamy, 

– budŜet reklamowy wyliczany jako 
odsetek od planowanej sprzedaŜy, 

– redukcja liczby zatrudnionych, czasem 
bez względu na pełnione obowiązki, 
nieświadome budowanie atmosfery 
napięcia, 

– eliminacja ogniw generujących wy-
sokie koszty, które nie rekompensują 
(potencjalnie szybkich do osiągnięcia) 
przychodów, 

– zachęcanie pracowników niŜszego 
szczebla do proponowania rozwiązań, 
które zwiększą efektywność, wyge-
nerują dodatkowy przychód, 

– gorączkowe poszukiwanie nowych 
klientów jako źródła potencjalnego 
przychodu, względnie rezygnacja, gdy 
działanie generuje wysokie koszty, 

– komunikacja krótkoterminowych 
korzyści, stosowanie reklamy porów-
nawczej, rezygnacja ze współpracy  
z dotychczasowymi agencjami rekla-
mowymi. 

– inwestowanie w reklamę przy mo-
nitorowaniu skutków, badanie jej efektyw-
ności, rezygnacja z form kosztochłonnych, 

– budŜet wyliczany jako rezultat stosowania 
zasady SMART7, 

– redukcja zbędnego personelu, poszu-
kiwanie i zatrudnianie specjalistów z danej 
dziedziny8, mobilizacja w szeregach, kla-
rowność komunikowania decyzji i podej-
mowanych działań, 

– eliminacja ogniw kosztochłonnych poprzez 
komunikowanie chwilowego „zaciskania 
pasa” przy jednoczesnym PR wewnętrz-
nym, przejrzyste relacje wewnętrzne, 

– zachęcanie do współdziałania, współrzą-
dzenia i proponowania rozwiązań, spłasz-
czanie struktur organizacyjnych, 

– selektywny wybór nowych klientów, dba-
nie o klienta dotychczasowego9 i inwesto-
wanie w niego, 

– komunikacja podkreślająca trwałe więzi, 
działania pro CRM, rezygnacja z reklam 
do klienta prestiŜowego, nierezygnowanie 
z wypracowanych wcześniej efektywnych 
rozwiązań z otwartością na drobne 
modyfikacje. 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wpływ kryzysu na sektor bankowy w Polsce 
Początkowo kryzys omijał gospodarkę Polski. Jako główne zagroŜenia 

wskazywano takie zjawiska, jak niebezpieczną zaleŜność wartości złotego od 
spekulacyjnych inwestycji krótkoterminowych, wysokie zadłuŜenie państwa oraz 
                                                           

6 A. Edgecliffe-Johnson, T. Bradshaw: Marketers face a hard sell. „Financial Times”, 19 listopad 2008. 
7 Specific, Measurable, Achievable, Results-oriented, Time-specific/related − Skonkretyzowane, Mierzalne, 

Akceptowalne, Realne, Terminowe. 
8 W czasach prosperity moŜna odnieść wraŜenie, iŜ ma się do czynienia z rynkiem pracownika – osoba zatrudniana 

dyktuje warunki i odrzuca ciekawe oferty pracy, gdy te nie spełniają jej wymagań finansowych. W czasach kryzysu moŜna 
mówić o rynku pracodawców – popyt po stronie potencjalnych pracowników przewyŜsza podaŜ. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku rynku specjalistów, którzy nie będą skłonni do przekwalifikowywania się, za to mogą podjąć pracę na 
warunkach podobnych lub nawet mniej korzystnych niŜ u poprzedniego pracodawcy, licząc na pewność zatrudnienia  
i komfort psychiczny w pracy. 

9 Zgodnie z zasadą, iŜ pozyskanie nowego klienta generuje pięciokrotnie wyŜsze koszty od utrzymania dotychczasowego. 
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wysoki udział importu w produkcji. Potem jednak pojawiły się czynniki powoduj
 kryzysu do Polski − ograniczenie akcji kredytowej przez banki, atak 

na polską walutę i znaczne obniŜenie wartości złotego oraz problemy 
ębiorstwach z opcjami walutowymi. Jednak na tle pozostałych 

gospodarek europejskich sytuacja Polski była oceniana bardzo pozytywnie. Cho
europejskie zostały dotknięte przez globalne spowolnienie gospodarcze, to jednak 

e Polska ma duŜe moŜliwości, by przetrwać załamanie − to wnioski 
Europejskiego Monitora Rozwoju i Zatrudnienia 200910. Mimo, iŜ w podobnym tonie 

 instytucje i specjaliści11, a prognozy wzrostu ekonomicznego s
ys.1), to jednak sektor bankowy wydaje się tego nie zauwa

Prognozy wzrostu ekonomicznego w wybranych krajach (w %) 
opracowanie własne w oparciu o dane The Economist oraz E. Glapiak: Polska będzie najlepsza

30 marca 2009. http://www.rp.pl/artykul/2,283917_Polska_bedzie_najlepsza.html

światowych rynkach finansowych nie dotknął bezpośrednio Polski, 
ma jednak swoje powaŜne konsekwencje. Obecna sytuacja na rynku kredytów 
hipotecznych sprawia, Ŝe kredyty walutowe stają się droŜsze, a kryteria ich 
przydzielania zaostrzają się12. Mimo iŜ łączny koszt kredytu hipotecznego jest 

Ŝszy, to wynika głównie z obniŜek stóp procentowych. Jednocze
bowiem banki decydują się na znaczną podwyŜkę marŜ (tabela 3). Szczególnie wida

ę obecne marŜe z wartościami z wcześniejszym okresem

                                                           

 nas, Polska odporna na kryzys. http://forsal.pl/wiadomosci/polska/117712.html. 
Mocna polska gospodarka broni się przed kryzysem., La Repubblica, 16 marca 2009 

http://www.wprost.pl/ar/156172/Mocna-polska-gospodarka-broni-sie-przed-kryzysem/; A. Rafalski: Nie przyspi
wywiad z prof. L. Balcerowiczem. http://wielkadebata.onet.pl/1550052,aktualnosci_detal.html

Jeszcze do niedawna standardem były kredyty na 100 i 120% LTV (Loan To Value). Obecnie banki od nowych klientów 
30% wkładu własnego. Niektóre nawet pod koniec marca 2009 roku próbowały wymóc na 

dotychczasowych kredytobiorcach renegocjowania marŜy kredytu hipotecznego tłumacząc to nagłym spadkiem warto
ąc się przed złym oszacowaniem ryzyka związanego z kredytem, udzielanym w Polsce nawet na 

45 lat. Bardziej restrykcyjnie wyliczana jest równieŜ zdolność kredytowa. 
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(rok wcześniej) dla CHF oscylowała w granicach 1,5%, gdy teraz średnio wynosi aŜ 
4,30% i prawie 9-krotnie przewyŜsza sam LIBOR 3M dla CHF. Na taki ruch 
zdecydowały się chociaŜby Polbank, PKO BP, Nordea Bank, Millennium, GE Money 
Bank, Dom Bank, Kredyt Bank, a takŜe mBank i MultiBank. Nie da się wykluczyć, Ŝe 
w kolejnych dniach na taki ruch zdecydują się kolejne instytucje. 

Tabela 3. Zestawienie średnich wartości dotyczących depozytów i kredytów (w %) 
 styczeń luty marzec zmiana 

Depozyty     

stopa referencyjna NBP 4,25 4,00 3,45 -0,80 

lokaty 3M (PLN) 6,43 5,68 5,36 -1,07 

średnia marŜa 2,18 1,68 1,91 -0,27 

 
Kredyty      

kredyt lombardowy 5,75 5,50 5,25  

stopa redyskontowa NBP 4,50 4,25 4,00  

WIBOR 3M 5,88 4,86 4,16 -1,72 

średnia hipoteka PLN 8,18 7,44 6,96  

średnia marŜa PLN 2,30 2,58 2,80 0,50 

LIBOR 3M EUR 2,09 1,83 1,49 -0,60 

średnia hipoteka EUR 4,94 5,59 5,65  

średnia marŜa EUR 2,85 3,76 4,16 1,31 

LIBOR 3M CHF 0,53 0,50 0,40 -0,13 

średnia hipoteka CHF 4,74 4,77 4,70  

średnia marŜa CHF 4,21 4,27 4,30 0,09 

Źródło:  opracowano na podstawie danych z www.nbp.pl, www.bankier.pl, www.finanse.egospodarka.pl 

Ta sytuacja spowodowana jest kłopotami banków z pozyskiwaniem kapitału. 
Jeszcze kilka miesięcy temu banki nie narzekały na brak depozytów. Do tego ich 
oprocentowanie było dość niskie. Banki miały z czego finansować akcję kredytową,  
a poza tym nie było problemów z poŜyczeniem pieniędzy od innych instytucji lub od 
spółek-matek13. W momencie, gdy jednak na rynku międzybankowym zrodziła się 
atmosfera nieufności, będącej reperkusją problemów finansowych w USA, o środki 
zaczęło być trudno. Banki musiały zatem proponować swoim klientom wysoko 
oprocentowane lokaty (sięgające nawet 10%). Kolejne cięcia stóp procentowych, 
przeprowadzane przez Radę Polityki PienięŜnej zapoczątkowały tendencję spadkową14. 
W ciągu 3 miesięcy oprocentowanie spadło do 5%, a specjaliści sugerują, iŜ w ciągu 
następnych tygodni osiągnie nawet 3,5%. 

 

                                                           
13 M. Ostrowski: Oprocentowanie kredytów rośnie., http://www.finanse.egospodarka.pl/34926,Oprocentowanie-kredytow-

rosnie,1,48,1.html. 
14 R. Anam: Oprocentowanie lokat a stopy procentowe. http://www.finanse.egospodarka.pl/38986,Oprocentowanie-lokat-

a-stopy-procentowe,1,48,1.html. 



Rola komunikacji z e-klientem… 611 

Zakończenie 
Mimo Ŝe bankom powodzi się coraz gorzej, nie ograniczają jednak wydatków 

marketingowych. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 roku banki przeznaczyły na 
promocję swoich produktów i usług ponad 191 mln zł. Wydatki na ten cel spadły tylko 
o 6 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Dla niektórych instytucji kryzys stanowi dobrą 
okazję do odebrania klientów konkurencji. Dlatego bankowcy, mimo Ŝe są zmuszeni 
ciąć koszty, niechętnie redukują wydatki na reklamę. Wiedzą dobrze, iŜ utraconą 
pozycję długo się odbudowuje15. Zdają sobie równieŜ sprawę z niewykorzystanego 
jeszcze potencjału, jaki jest w grupie e-klientów16. Jest to tym waŜniejsze, Ŝe Internet 
wydaje się idealnym medium reklamowym bowiem pozwala m.in. na: 

− całodobowe i bezproblemowe monitorowanie przebiegu kampanii reklamowej, 
− szybką introdukcję modyfikacji przekazywanych komunikatów, 
− jednoczesną emisję kilku wersji reklamy i wybór najefektywniejszej bez 

dodatkowych kosztów, 
− interakcję z potencjalnym odbiorcą przekazu reklamowego, 
− natychmiastowe sprzęŜenie zwrotne i reakcję odbiorcy, 
− efektywne odwołanie do działania CTA (Call To Action), 
Podsumowując kwestię komunikacji banków w dobie kryzysu ekonomicznego 

naleŜy podkreślić, iŜ przynajmniej częściowo postępują zgodnie z zaproponowanym 
schematem, są bowiem świadome wagi reklamy, która ma słuŜyć budowaniu przewagi 
konkurencyjnej. Jednocześnie jednak martwi fakt, iŜ komunikacja głównie kierowana 
jest do nowych klientów i opiera się tylko na prostym przekazie gry cenowej. 
ZauwaŜalna jest jednak zmiana podejścia, gdyŜ doceniany zaczyna być dotychczasowy 
klient, choć Ŝaden z banków nie komunikuje tego wprost w przekazie reklamowym. Jest 
to tym bardziej smutne, Ŝe przecieŜ liczba klientów sektora bankowego nie będzie rosła 
w nieskończoność. Do tego wniosku powoli zaczynają dochodzić w Polsce firmy 
motoryzacyjne i telekomunikacyjne. Szkoda, Ŝe sektor, który dysponuje największymi 
środkami i do tej pory wyznaczał trendy, proponując nowoczesne rozwiązania, tym 
razem wydaje się „spać w najlepsze i nie chce być obudzony”. 

THE ROLE OF COMMUNICATION WITH BANKING  

SECTOR E-CUSTOMER IN THE TIME OF CRISIS 

Summary 

The paper is an attempt of evaluation of modification introduced into communication used 
within banking sector in Poland under the influence of world financial crisis. Recession has 
changed not only operational company’s activities, but also tactical and strategic ones. One  
of quickly implemented changes was modification of used so far communication (promotion  
of saving products instead of credits), communication channels (internet as a preference treated 
medium) and communication receivers (penetration of e-customers segment). 
 

                                                           
15 H. Kochalska: Reklamy banków odporne na kryzys. http://www.dziennik.pl/gospodarka/wsj/article291411/ 

Reklamy_bankow_odporne_na_kryzys.html. 
16 A. Tarabasz: Communication on-line comme source de compétitivité dans le secteur bancaire. W: La compétitivité des 

entreprises, des territoires et des Etats d'Europe. Conséquences pour le développement et la cohésion de l'UE. Red.  
C. Martin, J. Tomidajewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 56. 
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Beata Filipiak1 

INFORMACJA JAKO PODSTAWA KOMUNIKACJI 
MIĘDZY ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI W ŚWIETLE 

BADAŃ 2 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia część wyników badań nad znaczeniem informacji w jednostkach 

samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano: 
− znaczenie informacji dla organów jednostki samorządu terytorialnego,  
− preferencje interesariuszy w zakresie informacji o danej jednostce samorządu 

terytorialnego. 
W podsumowaniu, autorka sformułowała wnioski dotyczące zmian w systemie 

informacyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Wprowadzenie 
WaŜnym elementem zarządzania publicznego jest technika informacyjna, która 

stanowi swoistego rodzaju część realizowanych zadań przez jednostki sektora 
publicznego. Sama informacja decyduje o konkurencyjności samorządu, stanowi 
podstawę zasady jawności działań organów samorządowych (wymaganej przepisami 
prawa), a ponadto jest podstawą do podejmowania zmian w zakresach świadczonych 
usług przez samorząd.  Informacja, aby spełniała swoją podstawową rolę w procesie 
komunikowania między organami samorządowymi powinna być odpowiedniej jakości 
oraz musi być zapewniony odpowiedni do niej dostęp.  

Decyzje podejmowane przez organy samorządowe podejmowane są w oparciu  
o wiele kryteriów, ale najwaŜniejszym jest zapewnienie jakości informacji, właściwej 
jej komunikatywności oraz rzetelności3. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie 
informacji w komunikowaniu się między organem stanowiącym oraz wykonawczym  
w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowane zostaną wyniki badań 
cząstkowych w zakresie oceny jakości informacji stanowiącej postawę w komunikacji 
między wskazanymi organami. 

 
 

                                                 
1 Beata Filipiak − prof. US dr hab., Katedra Zarządzania Finansami, Zakład Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania  

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badawczy nr 1H02C11330. 
3 G. Rosa: Informacja jako czynniki rozwoju marketingu partnerskiego w usługach transportowych. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 528, Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009, s. 209. 
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Przesłanki komunikowania si ę między organami jednostki 
samorz ądu terytorialnego 

Komunikacja jest procesem przekazywania informacji innym podmiotom i wymaga 
szczególnego podejścia z punktu widzenia nadawcy informacji, jej odbiorcy i samego 
przekazywanego komunikatu. W jednostkach samorządu terytorialnego równieŜ 
zachodzą procesy komunikowania się. Są jednak one nastawione na inne cele niŜ  
w przedsiębiorstwie4. W jednostce samorządu terytorialnego podstawą komunikacji są 
oczekiwania społeczeństwa, wyraŜające się w postaci zespołu dóbr i usług publicznych. 
Samorząd dąŜąc do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb społecznych będzie starał się 
poznać nowe potrzeby, gdyŜ u ich podstawy leŜy kampania wyborcza. Dzisiaj moŜna 
powiedzieć, Ŝe organy samorządowe chcąc sprawować władzę muszą komunikować się 
ze społeczeństwem i odpowiadać swoimi działaniami na zgłaszane potrzeby 
społeczeństwa. Jest to współzaleŜność wyborcza, która nie moŜe być lekcewaŜona. 

WaŜnym aspektem komunikacji jest sposób komunikowania z pozostałymi 
interesariuszami informacji o samorządzie. Podmiotami zewnętrznymi 
zainteresowanymi w otrzymaniu informacji, oprócz organów państwowych  
i społeczeństwa są:5 

− inwestorzy (w szczególności przedsiębiorcy), 
− dostawcy dóbr (podmioty kooperujące), 
− dawcy kapitału, 
− wierzyciele, 
− agendy rządowe, w tym: GUS, róŜne komisje prognostyczne, instytuty 

badawcze, agencje – pośrednicy w dystrybuowaniu bezzwrotnych środków 
Unii Europejskiej, 

− analitycy rynkowi, w tym instytucje rattingowe, 
− ubezpieczyciele. 
Zainteresowanie to skierowane jest na pozyskanie głównie informacji o sytuacji  

i gospodarce finansowej, a wynika ono z faktu ścisłego uzaleŜnienia od sytuacji 
finansowej jednostki samorządowej wielu podmiotów otoczenia. Oznacza to, Ŝe 
podmioty w zaleŜności od sytuacji finansowej jednostki samorządowej mogą  
(nie zawsze muszą, ale najczęściej to robią)  korygować swoje instytucjonalne cele, ale 
naleŜy podkreślić Ŝe największą rangę w tym zakresie posiada kształt obowiązującego 
systemu politycznego, system postaw i wartości uznawanych w danym społeczeństwie6. 

Szczególne znaczenie ma komunikowanie się między organami samorządowymi. 
To ten rodzaj komunikacji wewnętrznej będzie decydować nie tylko o zakresie i jakości 
realizowanych zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego (wprawdzie ustawy 
wyznaczają zakres zadań, ale tylko obligatoryjny, nie wyznaczają standardu 
jakościowego ani zadań o charakterze rozwojowym, czy uzupełniającym zadania 
obligatoryjne), ale równieŜ będzie wpływał na stan gospodarki finansowej i samą 
kondycję finansową danej jednostki. MoŜna zatem wskazać, Ŝe komunikacja 

                                                 
4 Szerzej: V.A. Zeithaml, M.J. Bitner: Service marketing. Integrating customer fokus cross the firm. Irwin Mc Graw-Hill, 

New York 2000. 
5 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.Filipiak. Difin, 

Warszawa 2009, s. 30-32. 
6 J.M. Samuelson, F.M. Wilkes, R.E. Brayshaw: Management if Company Finance. Chapman and Hall, London 1993, s. 2. 
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wewnętrzna musi być oparta na wysokiej jakości informacji i powinna charakteryzować 
się wysoką sprawnością. 

Wymogi stawiane jako ści informacji w jednostkach 
samorz ądu terytorialnego 

Istotnym dla organów jednostki samorządu terytorialnego, zarówno stanowiących 
jak i wykonawczych jest informacja, która będzie pozwalała na dokonanie oceny7: 

– tendencji rozwojowych, najistotniejszych czynników mających wpływ na 
rozwój, oraz identyfikacji czynników i zjawisk mających wpływ na kształt 
procesu gromadzenia i wydatkowania publicznych zasobów finansowych, 

– sytuacji finansowej, kondycji i gospodarki finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego, 

– sytuacji przeddecyzyjnych, z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej 
kraju, wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ 
na decyzje finansowe oraz pozostałe decyzje podejmowane przez organy 
jednostki samorządu terytorialnego, a mające wpływ na przebieg zjawisk 
finansowych (na ich powstanie lub ich kształt). 

Informacje powinny pozwolić równieŜ na dokonanie oceny w zakresie:8 
a) zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, co jest jedną  

z podstawowych zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych i na 
co zwraca szczególną uwagę ustawodawca w ustawie o finansach publicznych 
(płynność), 

b) racjonalnego dokonywania wydatków i ponoszenia kosztów, zgodnie z zasadą 
celowości, legalności, gospodarności i oszczędności, ale równieŜ z punktu 
widzenia efektywności i racjonalizacji dotychczasowej struktury wydatkowej, 

c) sprawności dochodowej, rozumianej jako stopień realizacji dochodów,  
ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn ich odchylenia od planu. 

Ponadto informacja powinna umoŜliwiać dokonanie oceny przez organy 
samorządowe jakości i stopnia zadowolenia z dostarczanych dóbr i usług publicznych. 
Bez tych informacji nie moŜna w sposób efektywny komunikować się  
ze społeczeństwem i wszystkimi interesariuszami informacji. Informacje, aby uznać za 
przydatne powinny spełniać następujące kryteria9: 

– powinny być generowane terminowo, gdyŜ muszą oddawać zachodzące 
zdarzenia gospodarcze i stany otoczenia w sposób aktualny, 

– koszty wygenerowania informacji nie powinny przekroczyć korzyści 
wynikających z ich posiadania, 

– powinny posiadać znaczenie jakościowe dla procesu podejmowania decyzji. 
Informacje powinny być generowane w następujących podsystemach:10 

a) podsystemie planowania i kontroli, 
b) podsystemie ewidencji operatywnej, 
c) podsystemie rachunkowości, 

                                                 
7 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki…op.cit., s. 29. 
8 B. Filipiak-Dylewska: Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy. Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 63. 
9 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki…op.cit., s. 33. 
10 Szerzej na te kwestie w odniesieniu do przedsiębiorstw zwraca uwagę: Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym 

przedsiębiorstwem. Red. M. Walczak. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 47. 
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d) podsystemie analiz ekonomiczno-finansowych, 
e) podsystemie statystyki, w tym sprawozdawczości budŜetowej. 
WaŜnym jest, aby spełniały określone przesłanki i kryteria, by móc stać się 

uŜytecznymi. O uŜyteczności informacji decyduje ich jakość, spełnianie kryteriów 
opisanych prawem. Rozpatrując informację, moŜna wskazać, Ŝe o jej jakości decyduje 
dziesięć cech – wymiarów jakości11: 
1. Relewancja, czyli stopień w jakim informacja jest istotna dla uŜytkownika. 
2. Dokładność, czyli stopień, w jakim odzwierciedla rzeczywistość. 
3. Aktualność, posiadanie wartości uŜytkowej w konkretnej chwili lub danej potrzebie. 
4. Kompletność, czyli powinna składać się z wystarczającej ilości jakościowo spójnych 

elementów ułoŜonych sekwencyjnie, gwarantujących logiczną całość. 
5. Spójność, czyli dąŜenie do zapewnienia standardu informacji.  
6. Format występowania, czyli jest ona określana poprzez poziom szczegółowości  

i formę, w jakim przedstawiana jest uŜytkownikowi.  
7. Dostępność, czyli jest opisana w oparciu o to, jak łatwo jest informację pozyskać  

i posługiwać się nią. 
8. Kompatybilność. 
9. Bezpieczeństwo, czyli jest ona chroniona przed nieodpowiednim, 

nieautoryzowanym oraz bezprawnym dostępem i wykorzystaniem. 
10. Weryfikowalność, czyli moŜliwość potwierdzenia, czy jest prawdziwa i czy 

odpowiada przyjętym standardom w zakresie dokładności, aktualności, 
kompletności i bezpieczeństwa.  
MoŜna wskazać, Ŝe dobrą informacją jest taka, która jest istotna dla rozwiązania 

określonego problemu decyzyjnego, wystarczająco dokładna i kompletna, pochodząca  
z wiarygodnego źródła, dostarczona do odpowiedniego odbiorcy i w odpowiednim 
czasie, na odpowiednim poziomie szczegółowości, przesyłana za pośrednictwem 
odpowiedniego kanału komunikacyjnego, zrozumiała dla uŜytkownika (często 
decydenta)12. 

Z punktu widzenia komunikatywności informacja powinna być wolna od barier 
semantycznych, syntaktycznych oraz pragmatycznych. Ponadto powinna być dostępna 
w chwili, kiedy decydent jej potrzebuje (kryterium czasu) oraz w odpowiedniej ilości. 
Zwłaszcza ten ostatni element powinien być surowo przestrzegany. Zbyt duŜa liczba 
informacji nie zwiększa wartości poznawczej, ale wywołuje tzw. szum informacyjny  
i obniŜa sprawność procesu decyzyjnego. 

Rozpatrując kryteria prawne, sformułowane w obowiązującym prawie, naleŜy 
przywołać ustawę o rachunkowości, która kryteria te formułuje pod kierunkiem 
informacji finansowo-księgowej. Chodzi tutaj o wierne przedstawienie zdarzeń 
kształtujących sytuację finansową i wyników finansowych, odzwierciedlenie treści 
ekonomicznej zdarzeń i transakcji, obiektywizm i bezstronność, zapewnienie ostroŜnej 
wyceny oraz kompletność. Oznacza to, prowadzenie ewidencji w oparciu o ogólne 
standardy wyznaczone przez ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach 
publicznych13. Koniecznym jest równieŜ uwzględnienie zasad rachunkowości, takich 

                                                 
11 H. Miller: The Multiple Dimensions of Information Quality. „Information Systems Management”1996, Vol. 13, No 2;  

S. Alter: Information Systems: Foundation of E-Business. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002, s. 162. 
12 T. Lucey: Management Information Systems. DP Publications Ltd., London 1995, s. 20. 
13 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.; Ustawa z dnia 30 

czerwca 2005r. o finansach publicznych DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 
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jak: zasada ciągłości, zasada kasowości (i memoriału dla określonych przepisami prawa 
podmiotów), zasada współmierności, zasada ostroŜności, zasada periodyzacji, zasada 
istotności, zasadę indywidualnej wyceny14. 

MoŜna podkreślić zatem, Ŝe informacja powinna charakteryzować się 
zrozumiałością, czyli łatwością zrozumienia przez decydentów samorządowych, 
powinna znacząco wpływać na ich decyzje (przydatność), musi być wolna od błędów 
(co oznacza, Ŝe powinna: wiernie odzwierciedlać rzeczywistość, być neutralna, 
kompletna, bazować na ostroŜnej wycenie oraz powinna w swej istocie zapewniać 
przewagę treści nad formą), umoŜliwiać porównywalność, zwłaszcza jeŜeli chodzi  
o zachowanie zasady benchmarkingu samorządowego15. 

Znaczenie informacji w procesach komunikowania mi ędzy 
organami samorz ądowymi 

Otoczenie róŜnie moŜe reagować na informację, róŜnie mogą na nią reagować  
i same organy samorządowe. NaleŜy rozpatrzeć potencjalne postawy interesariuszy 
informacji oraz sankcje związane z niekorzystnym ukształtowaniem się parametrów 
opisujących stan gospodarki i kondycji finansowej oraz pozostałe informacjami, które 
mogą być dostarczane w sposób niezadowalający (niepełne informacje, nieterminowe 
lub celowo ograniczane). Do ilustracji problemów informacyjnych zachodzących 
między organami samorządowymi zostaną wykorzystane  badania prowadzone  
w oparciu o dwa kwestionariusze ankiety, skierowane do skarbników (jako podmiotu 
odpowiedzialnego za kreowanie informacji, który dostarcza je organom stanowiącym  
i wykonawczym) oraz do komisji rewizyjnej (jako przedstawiciela organu 
stanowiącego). W podejściu badawczym zastosowano dwie fazy doboru próby do badań 
oraz posłuŜono się róŜnymi metodami (dobór losowy i warstwowy, dobór pełny  
i losowy optymalny). Zastosowana metoda doprowadziła do przebadania 203 jednostek 
samorządu terytorialnego z czterech województw Polski.  

Odbiorcy informacji wskazali na poŜądany zakres informacyjny oraz kierunki 
ewolucji pozyskiwania informacji. Niestety udzielone odpowiedzi w zdecydowany 
sposób wskazują, Ŝe nie zawsze postrzega się znaczenie informacji pochodzących  
z rachunku wyników (przychodów i rozchodów) oraz rachunku przepływów 
pienięŜnych. Brak jest teŜ wskazań na temat jakości wykonywanych zadań z punktu 
widzenia społeczeństwa. Główne zapotrzebowanie na informacje jest nakierowane na 
dokonywanie oceny gospodarki i sytuacji finansowej danej jednostki samorządowej. 
Nie moŜna uznać tego za negatywne, ale niewątpliwie stanowi o wąskim podejściu do 
problemu. Szczegółowe odpowiedzi w zakresie poŜądanych kierunków zmian 
prezentuje rys. 1. 

                                                 
14 Szerzej: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.; T.Wojtania: 

Podstawy rachunkowości budŜetowej. FRR, Warszawa 1999, s. 14-16; Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości. 
Red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 29-32; P. Szczypa: Zasady rachunkowości. CeDeWu, Warszawa 2005,  
s. 16-17. 

15 M. Marcinkowska: ZałoŜenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. „Rachunkowość 
Bankowa” 2005 nr 3 (4). 



Beata Filipiak 

 

 

620

4,8%

85,7%

71,4%

85,7%

33,3%

66,7%

61,9% 61,9%

52,4%

14,3%

9,5%

52,4%

81,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A B C D E F G H I J K L M

Legenda: 

A- informacja na temat oceny ratingowej (jeŜeli taka była przeprowadzona) 

B- informacja o dochodach jednostki w podziale na podstawowe pozycje i zaległościach w tym zakresie  

C- informacja o podstawowych rodzajach przychodów 

D- informacja o podstawowych rodzajach wydatków (wg klasyfikacji budŜetowej) 

E- informacja o podstawowych rodzajach wydatków (wg sfer np. społeczna komunalna) 

F- informacja o podstawowych rodzajach rozchodów 

G- informacja o poziomie wszystkich zobowiązań na tle podstawowych wartości budŜetowych i ustawowych 
limitów 

H- podstawowa analiza finansowa dotycząca wskaźników zadłuŜenia, wskaźników obsługi długu, wskaźników 
wykonania budŜetu, atrakcyjności inwestycyjnej, wskaźnika płynności finansowej i innych obrazujących 
sytuację finansową 

I- bilans i bilans skonsolidowany 

J- skonsolidowany rachunek wyników 

K- rachunek przepływów pienięŜnych 

L- informacja o prawidłowości wykorzystania środków Unii Europejskiej (jeŜeli takie były wykorzystywane) 

M- prognoza długu i ocena zdolności do obsługi długu 

Rys. 1. Preferencje w zakresie kierunków pozyskania informacji zgłaszane przez respondentów 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań grantu badawczego Nr 1 H02C 103 30. 

WaŜnym elementem jest równieŜ czasookres uzyskiwania informacji. Bez 
adekwatnych i aktualnych informacji dostarczonych w odpowiednim czasie wartość 
informacyjna sprawozdań jest znikoma. Rysunek 2 prezentuje opinie respondentów  
w tym zakresie.  
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Rys. 2. Preferencje respondentów  w zakresie częstotliwości pozyskiwania informacji 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań grantu badawczego Nr 1 H02C 103 30. 

Podstawowym elementem analitycznym jest ujęcie danych w odpowiednich 
szeregach czasowych. Dlatego teŜ do celów poznawczych w procesie przeprowadzania 
analiz dane są agregowane w szeregach czasowych. AŜ 47,6% respondentów uwaŜa, Ŝe 
do dokonywania ocen wystarcza roczna agregacja danych (rys. 3). Dane w dwuletnich 
szeregach czasowych powinny być agregowane zdaniem 28,6% ankietowanych. 
Jedynie 4,8% widzi potrzebę ujmowania danych w okresach czteroletnich. Natomiast 
po 9,5% odpowiedzi rozłoŜyło się za ujmowaniem danych w okresy trzyletnie lub 
pięcioletnie. 
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Rys. 3. Zakres ram czasowych informacji ujętych dla celów decyzyjnych podejmowanych przez organy 

samorządowe 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań grantu badawczego Nr 1 H02C 103 30. 
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Respondenci zwracali równieŜ uwagę, Ŝe na jakość informacji wpływa 
zastosowanie odpowiednich metod (rys. 4).  

tak
24%

nie
76%

 
Rys. 4. Jakość informacji a ograniczenie decyzyjne działania organów samorządowych 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań grantu badawczego Nr 1 H02C 103 30. 

NaleŜy podkreślić fakt, Ŝe istniejąca sprawozdawczość nie stanowi dobrej 
podstawy do komunikowania się nie tylko organów samorządowych między sobą, ale 
równieŜ z interesariuszami, w tym społeczeństwem. PowyŜszy pogląd prezentuje rys. 5. 

33%
67%

 
Rys. 5. Ocena wykorzystania sprawozdawczości jako podstawy do podejmowania decyzji i komunikowania 

się z interesariuszami 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań grantu badawczego Nr 1 H02C 103 30. 

Z zaprezentowanych opinii wyraźnie widać, Ŝe problem w komunikacji tkwi nie 
tylko po stronie jakości prawa, ale przede wszystkim wymaga zmiany podejścia samych 
organów i wypracowania takiego systemu komunikowania, który nie tylko pozwalałby 
podejmować optymalne decyzje w oparciu o informację, ale stanowiłby podstawę do 
komunikacji ze społeczeństwem i dokonywania ocen w zakresie stopnia zadowolenia  
z jakości dostarczanych dóbr i usług. 

W zakresie komunikacji z pozostałym interesariuszami, waŜna jest ocena sytuacji  
i gospodarki finansowej, Tutaj teŜ istniejący system informacyjny nie spełnia 
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wymogów. Skoro informacja nie jest wystarczająca i pełna dla organów, to równieŜ nie 
jest pełna dla jej odbiorców zewnętrznych. 

Podsumowanie 
NaleŜy podkreślić, Ŝe sytuacja gospodarcza będzie wymuszała zmiany  

w postrzeganiu znaczenia informacji. Zmiany te wydają się być nieuchronne, gdyŜ nie 
tylko szczupłość zasobów publicznych będzie je wymuszała. Informacja staje się 
waŜnym elementem konkurowania nie tylko o inwestora, ale komunikowania się 
między organami i organów ze społeczeństwem.  

Zaprezentowane w artykule badania wskazują, Ŝe odbiorcy informacji (organy 
samorządowe) oczekują zmian. Zmienność wymusza zapotrzebowanie na informację, 
gdyŜ to ona stanowi podstawę komunikowania się i sprawnego zaspokajania potrzeb 
społeczeństwa. Samorząd jest częścią globalnego systemu podmiotów, które podlegają 
nie tylko ocenie i analizie, ale oczekuje się od nich sprawności i efektywności. 
Oczekuje się, Ŝe będą kreatorem jakości Ŝycia i podmiotem stabilizującym gospodarkę. 
Wypełnienie tych funkcji jest moŜliwe jedynie dzięki wysokiej jakości informacji, a na 
jej podstawie komunikacji. 

INFORMATION AS THE BASE OF COMMUNICATION 
BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES  

ACCORDING TO THE RESEARCH 

Summary  

The paper presents partial results of research on the meaning of information in the territorial 
government units. The paper presents: 

– the meaning of information for territorial government bodies, 
– preferences of stakeholders within the range the information of certain local 

government unit. 
In the end, the author formulates conclusions concerning changes in the information system 

in Polish local government units. 
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Marek Grzybowski1 

PROMOCJA MIASTA ZA POMOCĄ WYDARZEŃ  
NA PRZYKŁADZIE GDYNI − CASE STUDY 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono promocję miasta Gdyni głównie na rynkach turystycznym  

i biznesowym. Zaakcentowano przede wszystkim rolę wydarzeń. Zidentyfikowano równieŜ 
główne segmenty rynku dla działań promocyjnych podejmowanych przez miasto Gdynię. 

Wprowadzenie 
Promocja jako forma społecznej komunikacji rozwinęła się w zespole działań 

marketingowych mających na celu wzmocnienie innych działań marketingowych.  
W przypadku przedsiębiorstw cele komunikacji marketingowej są jasne, bo chodzi  
o dotarcie z produktem do wyselekcjonowanych rynków docelowych, zapewnienie im 
korzyści i uzyskanie przez firmy załoŜonych profitów. W tym celu wykorzystuje się 
najczęściej standardowy zespół środków wspomaganych coraz częściej działaniami  
o charakterze niestandardowym (jak np. product placement). W działaniach 
wizerunkowych wykorzystuje się większą paletę narzędzi komunikacji z otoczeniem 
marketingowym. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę cel działania, w którym chodzi  
o wyrobienie pozytywnych opinii i skojarzeń z firmą i jej produktami.   

Gdynia – charakterystyka podmiotu promocji 
Gdynia stanowi przykład miasta, które powstało w wyniku decyzji politycznej.  

Po uzyskaniu dostępu do morza Rzeczpospolita Polska potrzebowała swobodnego 
dostępu do rynków międzynarodowych. Brak własnej infrastruktury portowej  
i trudności, jakie stwarzano w porcie Wolnego Miasta Gdańska sprawiły, Ŝe na 
początku lat 20. rozpoczęto budowę portu morskiego, a wraz z nim miasta. Decyzja 
Sejmu RP o budowie portu i miasta wywołała w Polsce nie tylko ogromny entuzjazm, 
ale równieŜ pozwoliła na skumulowanie w jednym miejscu wielkiej energii aktywności 
i przedsiębiorczości2. Obok portu powstawały „z niczego” całe dzielnice, których 
mieszkańcy w krótkim czasie przekształcili rybacką wioskę w 100-tysięczne miasto. 
Drugi etap tak dynamicznego rozwoju przeŜywała Gdynia w latach 60. i 70., kiedy 
dynamicznie rozwijał się przemysł portowy, stoczniowy i rybołówstwo. Obecnie to 

                                                 
1 Marek Grzybowski − dr hab. prof. WSAiB, Katedra Marketingu i Unii Europejskiej WyŜsza Szkoła Administracji  

i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 
2 M. Grzybowski: Port morski – budowanie marki firmy na rynku globalnym B2B (na przykładzie portu w Gdyni).  

W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa,  
A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 63-70. 
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miasto o powierzchni 136 km2 liczy 255 tys3. Dzięki rozwojowi nowych branŜ 
przemysłowych (produkcja urządzeń klimatyzacyjnych), usług (elektronika  
i informatyka, turystyka, bankowość, ubezpieczenia, szkolnictwo wyŜsze) i handlu 
(przetwórstwo, transport i spedycja) Gdynia na Pomorzu jest wciąŜ waŜnym ośrodkiem 
gospodarczym. O potencjale ekonomicznym miasta świadczy fakt, Ŝe funkcjonują tu 
oddziały wszystkich najbardziej renomowanych banków polskich. Tu powstał jeden  
z pierwszych w Polsce oddziałów Citibanku, a Bank Nordea ma tu swoją polską 
centralę. Z wizerunkowego punktu widzenia duŜe znaczenie ma to, Ŝe Gdynia jest bazą 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz NATO. Miasto jest teŜ znaczącym 
ośrodkiem akademickim. Działa tu 9 wyŜszych uczelni, w tym dwie Akademie 
Morskie.  

Międzynarodowe kontakty Gdyni mają nie tylko charakter biznesowy. Gdynia 
współpracuje z piętnastoma miastami siostrzanymi z całego świata i jest aktywnym 
członkiem Związku Miast Bałtyckich. Miasto uczestniczy równieŜ w wielu projektach 
międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gdynia poprzez 
swoją działalność została doceniona przez Komisję Środowiska Naturalnego, 
Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy nagradzając miasto w roku 1996 roku Flagą Honorową, zaś w roku 1998 
Tablicą Honorową4.  

W 2002 roku Rada Europy przyznała Gdyni swoje najwyŜsze wyróŜnienie 
„Nagrodę Europy”. WyróŜnienie zostało przyznane Gdyni w uznaniu za jej aktywność 
na arenie międzynarodowej w takich dziedzinach jak m.in.: współpraca z miastami 
siostrzanymi, aktywne członkostwo w organizacjach europejskich, organizacja imprez 
gospodarczo-politycznych, kulturalno-sportowych i innych o zasięgu europejskim, 
propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym, działalność  
o wymiarze europejskim organizacji pozarządowych. 

Atutem Gdyni jest dobre skomunikowanie z krajem, za pośrednictwem Trasy 
Kwiatkowskiego, Obwodnicy Trójmiasta i autostrady A1. W porcie morskim 
zaplanowano budowę nowego terminalu promowego, zdolnego przyjmować 
jednocześnie trzy jednostki pasaŜerskie. Na początku czerwca zmodernizowano 
regularne połączenie z Helsinkami, które umoŜliwia nie tylko przewóz towarów, ale 
równieŜ pasaŜerów. Niedaleko portu morskiego planuje się uruchomienie przy lotnisku 
wojskowym portu lotniczego.  

Gdynia postrzegana jest więc jako miasto dynamiczne i aktywne w róŜnych 
obszarach rynkowych.  Ten dynamizm dostrzegany jest w róŜnych gremiach, dzięki 
czemu rankingi atrakcyjności inwestycyjnej miast sytuują Gdynię na czołowych 
miejscach, a według banków Gdynia naleŜy do klientów o największej wiarygodności 
finansowej.  

Identyfikacja głównych rynków docelowych promocji G dyni 
W przypadku promocji miasta zestaw form, środków i narzędzi powinien 

umoŜliwi ć realizację celów strategicznych. Przy czym róŜnica w promocji miasta  
i firmy tkwi w celach i audytorium. W promocji miasta przewaŜają cele strategiczne  
i długofalowe. Choć nie naleŜy pomijać tutaj konieczności aktualizacji celów. W chwili 

                                                 
3 Gdynia w liczbach. http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/101_.html (22.06.2009).  
4 Punkt informacji o miastach siostrzanych Gdyni. Czytelnia Miejska. http://mbpgdynia.pl/ (10.06.2009).  
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powstawania portu i miasta, w latach trzydziestych Gdynia promowana była jako 
miasto młode i dynamiczne, „okno na świat” Polski. Na początku XXI wieku Gdynia to 
„miasto z morza i marzeń”, promujące się jako miasto młode i dynamiczne, ale  
z tradycjami. W dobie internetu i łatwej komunikacji lotniczej zrezygnowano z prostego 
eksponowania przedwojenne hasła. Znalazło ono swój inny wyraz, jako Ŝe Gdynię 
corocznie odwiedza około 90 statków pasaŜerskich z turystami z całego świata, a port 
gdyński łączą z portami oceanicznymi liczne połączenia wiodących armatorów5. 
Promocja Gdyni odwołuje się do rozumienia promocji  (od łac. promovere, tzn. 
pobudzać, lansować) jako działalności „lansującej” miasto w kraju i świecie. Na rys. 1 
przedstawiono hasło promocyjne miasta. 

 
Rys. 1. Hasło promocyjne Gdyni 
Źródło: http://www.gdynia.pl (2.05.2009). 

Dobrze zorganizowany przekaz promocyjny wymaga moŜliwie precyzyjnego 
zdefiniowania rynków docelowych. Urząd Miasta Gdyni wyodrębnił trzy takie rynki. 
Za najwaŜniejszą grupę klientów uznano mieszkańców miasta, słusznie zakładając, Ŝe 
nikt dobrze nie będzie promował miasta jak jego mieszkańcy. Pozostałe dwie grupy 
docelowe to szeroko rozumiani przedstawiciele biznesu i turyści.  

Od początku powstawania miasta, było one kojarzone z miejscem stwarzającym 
moŜliwości działań biznesowych i to nie tylko w obszarze gospodarki morskiej oraz 
handlu zagranicznego. Szanse mały tu zarówno firmy duŜego formatu, jak i firmy 
rodzinne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w róŜnego typu usługach 
niezwiązanych z branŜą morską. Wśród przedsiębiorców moŜna wyróŜnić dwie 
niejednorodne grupy. Jedna, to ci którzy w Gdyni mają siedziby i druga, która działa  
w Gdyni aktywnie, ale macierzysta firma ma siedzibę poza Gdynią.  

Kolejnym istotnym rynkiem docelowym są odwiedzający Gdynię. Ta grupa jest 
równieŜ niejednorodna, podobnie jak świat biznesu. Przez cały rok Gdynia jest 
miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców pozostałych dwóch miast Trójmiasta  
i miejscowości okolicznych. Autostrada A1 „zbliŜyła” do Gdyni mieszkańców Torunia  
i Bydgoszczy, a modernizacja drogi S6 − Słupska i Koszalina. Odrębną grupą są 
turyści, którzy przebywają w okolicznych miejscowościach i odwiedzają Gdynię  
w trakcie wycieczek jednodniowych. Kolejną część rynku turystycznego stanowią 
turyści pobytowi (głównie krajowi), zatrzymujący się w Gdyni na dłuŜszy czas. Przez 
cały rok (jednak z nasileniem w okresach letnich) przybywają do Gdyni turyści  
ze Szwecji, korzystając z połączeń promowych Steny Lines (terminal w Gdyni) oraz 
Polferries (terminal w Gdańsku). Specyficzną grupę odwiedzających Gdynię stanowią 
Ŝeglarze, korzystający z największej na polskim wybrzeŜu mariny; są wśród nich ci dla 

                                                 
5 M. Grzybowski: Sezon na rejsy. „Polska Gazeta Transportowa” 2009, nr 19, s. 5.  
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których Gdynia jest portem macierzystym i Ŝeglarze zagraniczni cumujący w Gdyni  
w trakcie podróŜy po portach Bałtyku. Wreszcie ekskluzywną grupę tworzą turyści 
przybywający do Gdyni na statkach pasaŜerskich. Odrębną grupę stanowią osoby 
odwiedzające Gdynię z okazji masowych imprez kulturalnych (muzycznych, 
filmowych, teatralnych, sportowych itd.) – rys. 2 

 
Rys. 2. Baner zlotu Ŝaglowców w Gdyni w 2009 r. 
Źródło: http://www.gdynia.pl (2.05.2009). 

Biorąc pod uwagę tak zróŜnicowane rynki docelowe promocja z załoŜenia powinna 
mieć charakter złoŜony. Chodzi jednak o to, by całość działań promocyjnych miała 
jednak wspólny mianownik. WyróŜnikiem miasta portowego jest jego morski charakter, 
eksponowany nawet w herbie. JednakŜe właśnie herb miasta nie odzwierciedlał 
współczesnego wizerunku Gdyni. Stąd próba nowego spojrzenia na logo Gdyni  
i wyeksponowanie nowoczesnego charakteru miasta. Nowe logo dało moŜliwość 
swobodnego wykorzystania go w róŜnego rodzaju wariantach, odpowiadających 
działaniom promocyjnym skorelowanym z konkretnym przedsięwzięciem.   

Wydarzenia kulturalne i sportowe jako działania pro mocyjne 
Gdynia latem 2009 r. promuje się pod hasłem: Wiejjj do Gdyni! . Latem 2009r.  

w Gdyni zorganizowana zostanie niesamowita liczba imprez artystycznych, 
sportowych, turystycznych, edukacyjnych – tabela 1. Do najwaŜniejszych naleŜy 
zaliczyć: The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia, Heineken Open'er Festival, Ladies’ Jazz 
Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Kultur Świata Globaltica, 
Beach Party, Targi Wiatr i Woda, Gdynia Sailing Days oraz Scena Letnia na plaŜy  
w Orłowie6. 

W wielu miastach Polski umieszczone zostały bilboardy i citylighty  
z charakterystycznym plakatem i hasłem Wiejjj do Gdyni!  Na plakatach dominują 
motywy charakterystyczne dla Gdyni latem, a więc morze, plaŜa, Ŝagle i wiatr. Hasło 
kampanii i towarzyszące mu informacje o bogactwie oferty letniej Gdyni mają zachęcić 
turystów z Polski i zagranicy do odwiedzenia Gdyni. Gdynia, dotąd kojarzona  
ze stoczniami i portem od kilku lat zmienia swój wizerunek na miasto sprzyjające 
kulturze i rozrywce. 
 

                                                 
6 Wiejjj do Gdyni. Materiały prasowe Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia 10 czerwca 2009 r. 
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Tabela 1. Imprezy organizowane w Gdyni latem 2009 r.  

Cudawianki - Lato zaczyna się w Gdyni  
Bruk Festival  
FEST - IN  czyli... I Festiwal Indian  
Heineken Open’er Festival 
Ladies’ Jazz Festival by Seat 
World Culture Festival GLOBALTICA 2009  
Festival Beach Party  
Zlot śaglowców − The Tall Ships’ Races  
Gdynia Sailing Days 
Targi Wiatr i Woda  
Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet  
Gdynia Design Days  
Scena Letnia na plaŜy w Orłowie  
Festiwal Rytmu i Ognia 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych  

Źródło: Urząd Miasta Gdyni. 5.06.2009 r.  

Gdynia stała się miejscem przyjaznym dla organizatorów i uczestników festiwali 
muzycznych, teatralnych, plastycznych, koncertów, wystaw, imprez sportowych 
międzynarodowej rangi. Tutaj działają dwa unikalne muzea na wodzie – okręt muzeum 
„Błyskawica” i wieloletni statek szkolny „Dar Pomorza”. Unikalny charakter ma 
gdyńskie Akwarium. Magnesem dla Ŝeglarzy jest największa na polskim wybrzeŜu 
marina. Nową jakością są ścieŜki rowerowe prowadzące wśród zalesionych 
morenowych wzgórz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wytyczone są 
równieŜ trasy dla fanów przejaŜdŜek konnych. Działający na obrzeŜach Gdyni 
Adventure Park dysponuje oryginalnym torem dla quadów, ścianką wspinaczkową  
i parkiem linowym, a Golf Park pozwala na nabycie wprawy w celowaniu do dołków 
przez początkujących i zaawansowanych golfiarzy. Lato zainaugurowane został 
masową imprezą pt. Cudawianki.  

Wydarzenia biznesowe  jako działania promocyjne 
W Gdyni działa ponad 42 tys. podmiotów gospodarczych. Ich przychody w 2007 r. 

przekroczyły 16 miliardów zł. Działa tu 109 banków. Polską centralę ma tu Nordea,  
a 61 oddziałów ulokowały w Gdyni inne banki działające w regionie pomorskim. 
Gdynia jest jednym z niewielu portów, w którym działają dwa terminale kontenerowe 
zarządzane przez światowych operatorów7.  

Gdynia kojarzona jest wciąŜ z czołową polską firmą informatyczną Prokom. 
Stawianie na nowe technologie i wspieranie młodych przedsiębiorców odbywa się 
poprzez coroczny konkurs „Gdyński Biznesplan”. Jego uczestnicy otrzymują wsparcie 
w postaci wiedzy i ułatwień w prowadzeniu biznesu. Najaktywniejsi działają  
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W tak niewielkim mieście swoje 
siedziby ma 41 spółek z kapitałem zagranicznym. Tutaj swoją siedzibę ma m.in. 
Thomson Reuters zatrudniający w gdyńskiej siedzibie 400 analityków (w 2006, gdy 
Reuters otwierał oddział było ich 20).  

                                                 
7 Gdynia. Informator gospodarczy. http://www.gdynia.pl/dla/inwestorow (22.06.2009).   
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Do czołowych oryginalnych wydarzeń biznesowych organizowanych przez Gdynię 
naleŜy Forum Gospodarcze (rys. 3) oraz Gdyński Biznesplan. We wrześniu 2009r. 
Gdynia gościć będzie uczestników IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego8. 
Formuła forum zakłada promocję Gdyni w świecie biznesu poprzez prezentowanie 
najnowszych trendów w gospodarce. Istotną cechą forum jest jego międzynarodowy 
charakter i odnoszenie się do aktualnych problemów gospodarczych. W ostatnim czasie 
forum koncentruje się na trzech zagadnieniach, a dyskusje odbywają się w trzech 
panelach. Wiodącym tematem jednego z paneli jest gospodarka morska. Na najbliŜszym 
forum odrębny panel poświęcony zostanie turystyce. Tematem trzeciego panelu będzie 
w 2009 r. przestrzeń miejska. W 2008 r. trzeci panel nosił tytuł „lotniska regionalne”,  
w 2007 r. panel poświęcono problematyce paliwowo-energetycznej.  

 
Rys. 3. Baner IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Źródło: http://2008.forum.gdynia.pl/ 

Organizatorzy w tematykę forum starają się wpleść zawsze aktualny temat, aby 
zainteresować nim przedstawicieli biznesu, samorządów i polityków i w ten sposób 
uatrakcyjnić spotkania oraz poszerzyć forum wymiany myśli. Takie zadanie spełnił,  
np. blok poświęcony infrastrukturze lotniskowej. Panel miał związek z działaniami 
Gdyni zmierzającymi do otwarcia cywilnego portu lotniczego na istniejącym lotnisku 
wojskowym Gdynia-Kosakowo. Forum było okazją do publicznej prezentacji nowej 
oferty biznesowej miasta, gdyŜ projektowany port lotniczy ma w pierwszej fazie 
obsługiwać cargo i general aviation. Taki dobór tematyki sprawia, Ŝe zachowana jest 
zarówno ciągłość tematyczna, jak i poruszane są aktualne problemy gospodarcze. To  
z kolei powoduje, Ŝe forum przyciąga przedstawicieli róŜnych branŜ i sfer biznesu,  
a takŜe jest atrakcyjne dla naukowców, polityków, samorządowców i publicystów 
zajmujących się problematyką ekonomiczną. Sesje plenarne wspierane panelami 
sprzyjają wymianie informacji i wypracowaniu podglądów na aktualne tematy 
gospodarcze.  

Inną formą aktywności na rynku biznesowym jest Gdyński Biznesplan. W 2009r.  
w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się juŜ po raz siódmy ogłoszenie wyników kolejnej 
edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”. W 2009 roku 305 osób zgłosiło do 
konkursu 281 pomysłów biznesowych. Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie 
oryginalnego pomysłu na uruchomienie własnego przedsięwzięcia. Jego formuła polega 
równieŜ na tym, by pomóc przedsiębiorcom w rozwinięciu inicjatywy w warunkach 
gospodarki rynkowej. Uczestnicy konkursu mają okazję skorzystać z fachowej pomocy 

                                                 
8 Gdynia. Forum gospodarcze. http://www.forum.gdynia.pl (20.05.2009).  
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róŜnych instytucji i specjalistów, którzy pomagają w profesjonalnym opracowaniu 
pomysłu w formie konkretnego przedsięwzięcia. Zakwalifikowani uczestnicy odbywają 
na koszt Urzędu Miejskiego w Gdyni bezpłatne szkolenia w zakresie prawidłowej 
konstrukcji biznesplanów, a następnie dostarczają własne przygotowane biznesplany.  

W efekcie 93 osoby złoŜyły 68 gotowych biznesplanów, które zakwalifikowano do 
etapu konkursowego. Dla laureatów konkursu „Gdyński biznesplan” przewidziano 
wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego. Zwycięzca konkursu 
będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w studiach MBA oraz kursie językowym Business 
English. Inni laureaci otrzymają przydatne w biznesie nagrody rzeczowe i darmowe 
usługi. Wśród nich: notebooki, telefon komórkowy z zestawem telekart, a takŜe 
niezwykle waŜne dla rozpoczynającego działalność gospodarczą: poręczenia kredytów, 
bezpłatną obsługę prawno-księgowa, pomoc w uzyskaniu poŜyczki i zwolnienie  
z opłaty prowizyjnej, poŜyczki dla osób niepełnosprawnych, status partnera  
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.  

„Gdyński biznesplan” to konkurs adresowany głównie do osób nie prowadzących 
działalności gospodarczej i małych przedsiębiorstw. Organizatorzy nie ograniczają 
wieku uczestników konkursu. WaŜna jest inicjatywa i umiejętność przedsiębiorczego 
podejścia do pomysłu.  Konkurs ma za zadanie wspomoŜenie wprowadzenia w Ŝycie 
własnego pomysłu biznesowego. Co ciekawe konkurs przekroczył juŜ granice Gdyni, 
bowiem w tegorocznej edycji obok uczestników z Gdyni, zgłosili się kandydaci na 
biznesmanów z Wejherowa, Krakowa, Torunia, a takŜe Luksemburga. Najstarszym 
uczestnikiem edycji w 2009 r. była 65-letnia osoba, najmłodszym 18-latek, a średnia 
wieku to 20-30 lat. 55% uczestników miało wyŜsze wykształcenie. Zgłoszono  
281 projektów biznesplanów, z czego 23 dotyczyły produkcji (rzemiosła), 218 usług 
oraz 40 sektora handlowego. Ogółem, w latach 2003-2009 w konkursie „Gdyński 
biznesplan” wzięło udział 1347 osób oraz przygotowano 1299 projektów biznesowych9. 

Podsumowanie 
Za swoją aktywność promocyjną na rynku biznesowym Gdynia otrzymuje 

corocznie nagrody i wyróŜnienia. W 2007 r. za projekt Forum Gospodarcze Gdynia 
otrzymała wyróŜnienie w I edycji konkursu Złote Formaty w kategorii wydarzenie 
specjalne. Do pierwszej edycji zgłoszono 104 projekty z 54 miast. Konkurs Złote 
Formaty jest jednym z elementów Festiwalu Promocji Miast Polskich Celem konkursu, 
organizowanego przez Grupę Ströer było uhonorowanie wyróŜniających się projektów 
promocyjnych realizowanych przez samorządy w Polsce w 2006 roku.  

W 2008 r. Gdynia po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w kategorii miast  
od 150 do 300 tys. mieszkańców  w rankingu Forbes’a. W 2008 r. w liczącej ponad  
250 tys. mieszkańców Gdyni na jedną spółkę utworzoną w 2008r. przypadało niespełna 
800 mieszkańców. W badaniach jakości Ŝycia Polaków prowadzonych przez Katedrę 
Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Gdynia wygrała w pięciu  
z 19 kategorii. Gdynianie to Polacy najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca 
zamieszkania. Zatem działania promocyjne miasta skierowane na zewnątrz przekładają 
się nie tylko na popularność miasta w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ale 
równieŜ znajdują uznanie w świadomości mieszkańców10.  

                                                 
9 Gdyński Biznesplan 2009. Materiały prasowe Urzędu Miasta Gdynia.  
10 M. Grzybowski: Attractive Gdynia. „The Warsaw Voice” z dnia 20.05. 2009, s. 18.   
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CITY PROMOTION BY EVENTS. GDYNIA  
EXAMPLE − CASE STUDY 

Summary 

The paper presents the promotion of Gdynia city on the tourism and business markets 
mainly. The role of events is especially emphasized. The main market segments for promotional 
activities undertaken by city of Gdynia are identified. 
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Anna Kalinowska-śeleźnik, Marta Sidorkiewicz 1 

PRODUKTY TURYSTYKI BIZNESOWEJ NARZĘDZIEM 

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie 
Celem artykułu było przedstawienie wybranych produktów turystyki biznesowej w aspekcie 

ich wykorzystania w komunikacji marketingowej. W pierwszej części przybliŜono problematykę 
turystyki biznesowej i jej produktów. Następnie omówiono przemysł targowy oraz turystykę 
korporacyjną w aspekcie ich zastosowania w działaniach komunikacji marketingowej. Na koniec 
przedstawiono studium przypadku kampanii marketingowej „Sześć zmysłów” Polskiej Korporacji 
Targowej, w której jako narzędzie komunikacji marketingowej wykorzystano event, będący 
produktem turystyki korporacyjnej. 

Wprowadzenie  
Tradycyjnie przez komunikację rozumie się proces polegający na przekazywaniu 

informacji między stronami. W sytuacji, gdy stronami w procesie komunikowania są 
firma oraz jej otoczenie rynkowe, komunikacja staje się  nieodłącznym elementem 
marketingu. NaleŜy podkreślić, iŜ na komunikację marketingową składa się nie tylko 
komunikowanie otoczeniu rynkowemu poprzez działania marketingowe wszelkich 
wartości firmy oraz kształtowanie jej cech wyróŜniających, ale takŜe partnerskie 
reagowanie na informacje płynące z otoczenia2. Dlatego teŜ, bardzo istotnym jest wybór 
właściwych narzędzi komunikacji marketingowej pozwalających na realizację 
załoŜonych celów marketingowych.  

Z uwagi na ciągle wzrastającą potrzebę kreatywności i innowacyjności 
podejmowanych działań marketingowych coraz częściej stosowanymi instrumentami 
stają się takŜe produkty turystyki biznesowej. Celem artykułu jest przedstawienie 
wybranych produktów turystyki biznesowej w aspekcie ich wykorzystania  
w komunikacji marketingowej. 

Turystyka biznesowa i jej produkty   

Turystyka biznesowa stanowi szczególny segment rynku turystycznego o duŜej 
dynamice rozwoju. Współcześnie określa się ją jako podróŜ w szeroko pojętych celach 
słuŜbowych. Podczas takiej podróŜy jej uczestnicy podejmują w czasie wolnym 
działalność rekreacyjną i turystyczną3. Definicja turystyki biznesowej wynika z celu,  
w jakim turysta odbywa podróŜ. Do turystyki biznesowej zalicza się wszelkie podróŜe 

                                                 
1Anna Kalinowska-śeleźnik − dr, Katedra Badań Rynku, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. 
Marta Sidorkiewicz − mgr, Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
2 G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s .9. 
3 T. ŁoboŜewicz, G. Bieńczyk: Podstawy turystyki. WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 181. 
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odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach pracy, obejmujące uczestnictwo 
w takich spotkaniach, jak konferencje, zjazdy, kongresy, szkolenia, seminaria, targi, 
wystawy oraz imprezy motywacyjne4.  

W literaturze anglojęzycznej za pojęcie szersze w stosunku do turystyki biznesowej 
uznaje się podróŜe słuŜbowe, na które składa się właśnie turystyka biznesowa oraz 
indywidualne podróŜe słuŜbowe. Turystykę biznesową w odróŜnieniu od 
indywidualnych podróŜy słuŜbowych charakteryzuje dowolność, nierutynowe zajęcia 
słuŜbowe oraz to, Ŝe często są one grupowe, natomiast indywidualne podróŜe słuŜbowe 
cechują się brakiem dowolności, rutynowymi zajęciami słuŜbowymi i są one często 
odbywane samotnie.   

Turystyka biznesowa jest równieŜ tą stroną turystyki, która charakteryzuje się 
dochodowością i specjalizacją. W promocji i obsłudze konieczne jest sprawne 
zarządzanie oraz specjalistyczne moŜliwości usługowe. Turystka biznesowa wyróŜnia 
się takŜe ze względu na jej występowanie w określonych miejscach docelowych. Celem 
większości bowiem podróŜy słuŜbowych są miasta. To właśnie w wielkich miastach 
ulokowane są główne siedziby firm, fabryki, centra konferencyjne i wystawowe; tam 
teŜ znajduje się większość infrastruktury niezbędnej na rynku podróŜy słuŜbowych, na 
przykład hotele, węzły komunikacyjne czy centra rozrywkowe i kulturalne, z których 
korzysta osoba podróŜująca słuŜbowo5.  

Produkt turystyki biznesowej, podobnie jak kaŜdy produkt turystyczny, jest 
postrzegany dwojako, czyli jako struktura prosta, jak i złoŜona. Produkt prosty turystyki 
biznesowej moŜe stanowić nocleg w hotelu w ramach podróŜy w celach biznesowych, 
natomiast produktem złoŜonym tej formy turystyki mogą być profesjonalnie 
zorganizowane targi wystawiennicze, których organizacja będzie wymagała 
skorelowania wielu prostych produktów turystycznych6. W artykule za produkt 
turystyki biznesowej przyjęto interpretację struktury złoŜonej. Poruszając problematykę 
produktów turystyki biznesowej moŜna wyróŜnić następujące ich rodzaje7:  

− indywidualne podróŜe słuŜbowe, 
− spotkania biznesowe, 
− podróŜe motywacyjne, 
− targi i wystawy, 
− spotkania w ramach turystyki korporacyjnej. 
Indywidualne podróŜe słuŜbowe obejmują podróŜe osób, których praca wymaga 

przemieszczania się. Na omawiane podróŜe składają się prezentacje, konsultacje, 
badania oraz tzw. spotkania „jeden na jeden”. 

Spotkania biznesowe obejmują wiele rodzajów imprez, takich jak konferencje, 
seminaria szkoleniowe, wprowadzanie na rynek nowych produktów czy doroczne walne 
zgromadzenia. Są one organizowane przez firmy i stowarzyszenia w celu ułatwienia 
komunikacji między pracownikami, klientami, udziałowcami i członkami.  

                                                 
4 Metodologia badań i badania pilotaŜowe turystyki biznesowej. Instytut Turystyki, Warszawa 2003, na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
5 R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa. Konferencje, podróŜe motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. 

Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 10. 
6 M. Sidorkiewicz: Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce. W: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Wyd.o Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006,  
s. 279. 

7 R. Davidson, B. Cope: op.cit., s. 3. 
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PodróŜe motywacyjne to podróŜe, zazwyczaj luksusowe i do atrakcyjnych miejsc, 
które finansują pracodawcy swoim pracownikom, w nagrodę za wygranie 
współzawodnictwa związanego z pracą lub działania w ramach zespołu handlowców.  

Wystawy znane są równieŜ jako targi lub imprezy konsumenckie. Jednak nie 
moŜna tych pojęć uŜywać synonimicznie. Wystawa jest to bowiem tylko i wyłącznie 
pokaz, zaś targi są to pokazy, w których dodatkowo jest moŜliwość zawarcia transakcji. 
Przedstawiciele przedsiębiorstw biorą udział w targach w celu zaprezentowania 
produktów firm. Klienci odwiedzają targi, aby nabyć produkty lub otrzymać od nich 
fachowe informacje. 

Turystyka korporacyjna obejmuje natomiast luksusowe rozrywki oferowane przez 
firmy najcenniejszym klientom lub potencjalnym klientom w czasie prestiŜowych 
wydarzeń sportowych i kulturalnych. Firmy prowadzą takie działania, aby poprawić 
swój wizerunek i zbudować relacje z VIP-ami, będącymi ich gośćmi oraz  
z potencjalnymi klientami. 

Wybrane produkty turystyki biznesowej narz ędziem 
komunikacji marketingowej 

Komunikacja marketingowa jest określana w literaturze jako proces wymiany 
informacji między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem słuŜący realizacji strategii 
marketingowej przez przedsiębiorstwo8. Przedsiębiorstwo istnieje dzięki procesowi 
komunikowania się z otoczeniem, który obejmuje zestaw róŜnych środków i działań,  
za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące 
produkt oraz firmę, kształtując w ten sposób potrzeby nabywców oraz pobudzając  
i ukierunkowując popyt oraz zmniejszając jego elastyczność. Komunikacja 
marketingowa jako instrument działań na rynku nabiera cech większej aktywności  
i kreatywności9, czego przykład stanowi obecność przedsiębiorstw na imprezach 
turystyki biznesowej, a w szczególności udział na targach oraz organizowanie spotkań 
turystyki korporacyjnej.  

W dobie społeczeństw informacyjnych, funkcjonowanie na rynku sektorów 
gospodarczych jest niemoŜliwe bez odpowiednich narzędzi informacyjnych. 
Przykładem jest szeroko rozumiana promocja, której jednym z zadań jest realizacja 
funkcji informacyjnej. Funkcja ta wynika z istoty komunikowania – przedsiębiorstwa 
dzięki nawiązaniu komunikacji z otoczeniem przekazują informacje o sobie i swoich 
wyrobach. Dzięki temu firmy mogą wzmacniać własny wizerunek, upowszechniać 
informacje o zaletach własnych produktów, moŜliwościach ich zastosowania oraz 
warunkach nabycia10. Instrumentem promocyjnym odpowiedzialnym za przekaz 
informacji o przedsiębiorstwie moŜe być m.in. przemysł wystawienniczy, którego 
realnym produktem są targi i wystawy. 

                                                 
8 H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej.  

W: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 52. A. Czarnecki: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. PWE, 
Warszawa 2003, s. 17. 

9 S. Wilmańska-Sosnowska: Komunikacja marketingowa jako element przewagi konkurencyjnej współczesnego 
przedsiębiorstwa. W: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa,  
A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2005, s. 548. 

10 Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001,  
s. 284. 
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Wystawcy biorą udział w targach z dwóch powodów. Jednym z nich jest 
marketing, czyli kreowanie wizerunku i komunikacja z rynkiem, natomiast drugi  
to handel, czyli przede wszystkim nacisk na aktywizację sprzedaŜy i zdobywanie 
nowych rynków zbytu11. Klienci natomiast odwiedzają targi, aby nabyć produkty lub 
otrzymać od nich fachowe informacje. W ciągu kilku ostatnich lat pojawiła się nowa 
kategoria zwiedzających. Są to kompetentni, dobrze przygotowani konsumenci oraz 
zainteresowani targami w celach zawodowych fachowcy, którzy z bogatego kalendarza 
imprez targowych na całym świecie wybierają kilka – ich zadaniem – najbardziej 
wartościowych i wizyty na nich traktują jako dobry sposób na nawiązywanie kontaktów 
biznesowych.  

Głównym celem organizacji targów jest generowanie sprzedaŜy, promowanie 
nowych produktów, podtrzymywanie bądź nawiązywanie kontaktów oraz wymiana 
myśli i informacji między wystawcami, ekspertami w danej dziedzinie oraz 
odwiedzającymi. Z punktu widzenia tych, którzy wystawiają swoje produkty czy usługi, 
pokazy handlowe i konsumenckie są podstawowym elementem ich marketingu-mix  
i komunikacji12. Targi są generalnie uznawane za stosunkowo mało kosztowny sposób 
komunikacji między nabywcami i dostawcami. Jak utrzymują zwolennicy targów, bez 
tej waŜnej formy dwustronnej komunikacji rentowność światowego handlu znacznie by 
zmalała. Imprezy targowe odgrywają podstawową rolę jako środek promowania 
produktów i usług.  

Specyfika imprez targowych sprawia, Ŝe komunikowanie się z potencjalnymi 
klientami w specyficznych warunkach targowych moŜe okazać się niezwykle skuteczne, 
jednak uzyskanie poŜądanych efektów uzaleŜnione jest od zrozumienia istoty tego 
wyjątkowego narzędzia marketingowego13. 

Innymi produktami turystyki biznesowej, które znajdują zastosowanie  
w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej są spotkania turystyki 
korporacyjnej. Są to formy podróŜy słuŜbowych polegające na zapraszaniu gości 
organizujących je korporacji i firm do darmowego uczestnictwa w waŜnych 
wydarzeniach lub zorganizowanym wypoczynku, trwających zazwyczaj dzień lub 
krócej. Te wydarzenia mogą zakładać zarówno aktywne uczestnictwo gości (np. gra  
w golfa) lub teŜ stawiać ich w pozycji obserwatorów (np. udział w waŜnym wydarzeniu 
artystycznym). Główne grupy, do których kierowana jest turystyka korporacyjna to14: 

− obecni oraz potencjalni klienci i dostawcy (największa grupa), 
− pośrednicy i agenci, którzy będą mogli kupować lub rekomendować produkty 

lub usługi zapraszającej firmy, 
− partnerzy finansowi, włącznie z inwestorami lub potencjalnymi inwestorami, 
− osoby wpływowe (np. dziennikarze mediów ogólnych i specjalistycznych, 

politycy lokalni i szczebla krajowego), 
− członkowie wspólnoty lokalnej, którzy mogą mieć wpływ na działalność 

zapraszającej firmy lub pozostawać pod jej wpływem, 

                                                 
11 M. Sidorkiewicz: Turystyczny przemysł wystawienniczy jako nowoczesny instrument przekazu informacji turystycznej. 

Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 247. 

12 R. Davidson, B. Cope: op.cit., s. 179. 
13 M. Gębarowski: Targi jako narzędzie prospektowania nowych klientów. W: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. 

Instrumenty. Media w kreowaniu…op.cit., s. 464. 
14 R. Davidson, B. Cope: op.cit., s. 215-216. 
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− klienci wewnętrzni − „personel firmy”. 
Turystyka korporacyjna to cenne narzędzie public relations wykorzystywane przez 

firmy do tworzenia korzystnego wizerunku, budowania i rozwijania kontaktów i relacji 
z ich najwaŜniejszymi partnerami oraz podkreślania obecności firmy lub promowanej 
marki we wpływowych kręgach15. 

Zastosowanie produktów turystyki biznesowej w kampa nii 
marketingowej Polskiej Korporacji Targowej „Sze ść 
zmysłów” 

Przykładem zastosowania przedstawionych produktów turystyki biznesowej  
w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej jest kampania „Sześć zmysłów”16 
zrealizowana w 2003 roku przez Polską Korporację Targową17. Kampania „Sześć 
zmysłów” w swoich załoŜeniach miała zapoczątkować proces promocji targów  
i wystaw, jako skutecznego narzędzia marketingowego. Proces ten miał za zadanie 
dostarczyć klientom branŜy targowej odpowiedniej informacji, która podniosłaby 
poziom ich wiedzy o marketingu targowym.  

Celem strategicznym kampanii było kreowanie wizerunku targów jako 
nowoczesnego narzędzia marketingowego. Zastosowano hasło „Sześć zmysłów”, 
odnoszące się do przyjętego motta kampanii: „Tylko na targach profesjonalna 
komunikacja korzysta ze wszystkich zmysłów klienta, co zgodnie ze światowymi 
trendami w marketingu, stwarza najlepsze warunki do prowadzenia biznesu i promocji 
marek”. Intuicja, została przez twórców kampanii nazwana szóstym zmysłem, który 
uzupełnił listę pięciu podstawowych zmysłów człowieka. Wykazano, Ŝe wszystkie 
zmysły mogą być wykorzystywane w procesach komunikacji oraz podejmowania 
decyzji. Podkreślono, iŜ w przeciwieństwie do innych mediów, oddziałujących 
najczęściej na jeden lub dwa zmysły klienta, targi i wystawy intensywnie wykorzystują 
wszystkie, a mianowicie: 
1. Wzrok − targi jako miejsce kreowania wizerunku firmy. 
2. Słuch − targi jako przydatny instrument wymiany i pozyskiwania informacji. 
3. Zapach − choć pozornie ulotny zawsze w procesach sprzedaŜy miał ogromny 

wpływ na decyzje. Do dziś uŜywane są zwroty: „mieć nosa do dobrych interesów”, 
„wyczuwać okazję”. Aromat sukcesu, zdaniem twórców kampanii intensywnie 
unosi się właśnie na targach. 

4. Smak − w biznesie trzeba mieć dobry smak, by trafiać w gusta wybrednych 
klientów. Targi jako instrument rozpoznawania potrzeb i Ŝyczeń klientów. 

5. Dotyk − inne zmysły łatwiej jest zwieść, czasem oszukać. Zanim kupisz – zwaŜ. 
Zanim zdecydujesz – wypróbuj, jak działa. Ujmij w dłoń, oceń jakość. Dotyk to 
zmysł decydujący. Targi jako miejsce wykorzystania zmysłu dotyku w procesie 
podejmowania decyzji. 

6. Intuicja − do odniesienia sukcesu, zdaniem twórców kampanii, potrzebny jest 
szczególny zmysł – intuicja, która dostrzega wszystkie korzyści wynikające  
z uczestnictwa w targach. 

                                                 
15 Turystyka. Red. W. Kurek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 304. 
16 W opracowaniu wykorzystano materiały Polskiej Izby Przemysłu Targowego. http://www.polfair.pl/ 

statictext.php?t=kampanie_szesc. 
17 Działająca od 1993 roku Polska Korporacja Targowa została zastąpiona w roku 2007 przez Polską Izbę Przemysłu 

Targowego. 
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Adresatami kampanii byli pracownicy firm i korporacji, które na podstawie 
monitoringu wydatków reklamowych zostały uznane przez PKT za największych 
reklamodawców, wybrani klienci branŜy targowej oraz przedstawiciele środowisk 
opiniotwórczych. W procesie realizacji kampanii „Sześć zmysłów” wykorzystano 
szereg instrumentów komunikacji marketingowej, naleŜących głównie do obszaru 
komunikacji formalnej, z zakresu18:  

a) marketingu bezpośredniego zastosowano kreatywną przesyłkę zawierającą 
informację o kampanii oraz przedmioty symbolizujące zmysły wraz  
z zaproszeniem na Wielką Galę Korporacji Targowej, 

b) reklamy BTL zastosowano multimedialną prezentację „Targi − Twoja nowa 
limuzyna”, przedstawiającą zalety nowoczesnego marketingu targowego oraz 
katalog wraz z płytą CD zawierające informacje dotyczące marketingu 
targowego uzupełnione o poradnik wystawcy i wykaz polskich 
rekomendowanych targów, 

c) public relations zastosowano sponsoring (głównym sponsorem był koncern 
DaimlerChrysler, który udostępnił na potrzeby prezentacji i kampanii 
wizerunek Mercedesa Klasy S) oraz działania z obszaru media relations 
(artykuły i wywiady w prasie codziennej i branŜowej, pozyskanie patronatu 
medialnego dziennika ogólnopolskiego „Rzeczpospolita” oraz Telewizji 
Polsat, organizacja konferencji prasowych).  

Jednak najwaŜniejszym narzędziem PR, stanowiącym jednocześnie główny 
element kampanii, była organizacja Wielkiej Gali Polskiej Korporacji Targowej − 
eventu, który jest typowym przykładem produktu turystyki korporacyjnej. Gala spełniła 
wszystkie kryteria produktu turystyki korporacyjnej. Jej uczestnikami była elitarna 
grupa osób, odbyła się ona w bardzo prestiŜowym miejscu − jednym z warszawskich 
centrów biznesu, a w programie, oprócz przekazu informacyjnego, znalazły się 
elementy decydujące o wyjątkowym charakterze tego eventu. Zorganizowano m.in. 
wystawę instalacji artystycznych „Sześć zmysłów”, które zostały wykonane przez 
wybitnych artystów młodego pokolenia. Instalacje były metaforą ludzkich zmysłów,  
za pomocą których komunikujemy się w społeczeństwie i kontaktach bezpośrednich, 
np. podczas targów. Ponadto uroczystość uświetnił swoim występem Polski Teatr 
Tańca, będący zespołem o międzynarodowej renomie. 

Zakończenie 
Kontakt firmy z jej otoczeniem rynkowym jest procesem dwustronnym. Z jednej 

strony otoczenie rynkowe jest informowane o ofercie firmy, nakłaniane do zakupu, 
przedstawiany mu jest pozytywny wizerunek nadawcy w celu stworzenia pozytywnego 
stosunku do niego oraz marki. Z drugiej strony odbiorca, jakim moŜe być nabywca 
towaru, pośrednik, czy dziennikarz, często w sposób aktywny wykazuje 
zainteresowanie ofertą mobilizując firmę do partnerskiego reagowania na informacje 
płynące z otoczenia. To swoiste sprzęŜenie zwrotne, interakcja, nie powinno przejawiać 
się tylko np. wynikami wielkości sprzedaŜy, ale takŜe powinno umoŜliwi ć lepsze 
zrozumienie potrzeb klienta. Wynika stąd potrzeba stosowania narzędzi komunikacji 
marketingowej nie tylko efektywnych, ale takŜe atrakcyjnych dla odbiorców przekazu. 

                                                 
18 Do podstawowych elementów komunikacji marketingowej naleŜy komunikacja formalna, czyli promocja. Za: M. Rydel: 

Komunikacja jako element marketingu. W:  Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 21. 
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Do narzędzi charakteryzujących się powyŜszymi cechami niewątpliwie moŜna zaliczyć 
przemysł wystawienniczy oraz produkty turystyki korporacyjnej. 

BUSINESS TOURISM PRODUCTS AS TOOLS  

OF MARKETING COMMUNICATION  

Summary 

The objective of the paper is presenting chosen products of business tourism in the aspect  
of their usage in marketing communication. In the first part the business tourism and its main 
products are presented. Further on exhibition industry and corporate tourism are characterized  
in the aspect of their implementation in marketing communication. At the end the Polish Trade 
Fair Corporation „Six Senses” marketing campaign is presented. In this campaign event  
(the product of corporate tourism) was used as a tool of marketing communication.   
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WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA WIZERUNKU 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

(NA PRZYKŁADZIE GMINY POLICE) 

Streszczenie  
Wśród narzędzi marketingowych adaptowanych do potrzeb lokalnych, wizerunek (suma 

opinii o gminie) ma decydujące znaczenie. Jest on bowiem jedną z podstawowych determinant 
podejmowania decyzji przez mieszkańców i przedsiębiorców. Na skuteczne kształtowanie 
wizerunku moŜna wpływać przy pomocy instrumentów marketingowych, zwłaszcza z zakresu 
promocji. Działania promocyjne w tym ujęciu nie zastępują programów rozwoju, strategii 
gospodarczych czy teŜ opracowanych polityk wykorzystania zachęt ekonomicznych, lecz wręcz 
przeciwnie, bazują na efektach tych programów. Działania promocyjne polegają na 
systematycznym kształtowaniu wizerunku gminy jako miejsca najbardziej korzystnego dla 
działalności gospodarczej. 

Wstęp  
Rynkowy sposób działalności jednostek samorządu terytorialnego coraz częściej 

znajduje swe przełoŜenie w działaniach marketingowych. Samorządy ze swoimi 
walorami oraz infrastrukturą społeczną i gospodarczą starają się tworzyć przewagę 
konkurencyjną nad pozostałymi jednostkami. W tym celu coraz częściej wykorzystują 
instrumenty i metody marketingowe. Oprócz racjonalnego wykorzystania posiadanych 
zasobów, nie rzadko podejmują szerokie działania w kierunku kreowania pozytywnego 
wizerunku. Warunkiem sukcesu zaczyna być przygotowanie odpowiedniej informacji  
o walorach lokalnych lub regionalnych, dotarcie z nią do konkretnych adresatów  
i przekonanie ich o wyjątkowych korzyściach w porównaniu z warunkami oferowanymi 
przez inne jednostki. 

Celem artykułu jest wskazanie na teoretyczne zagadnienia dotyczące kreowania 
wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, w tym przedstawienie podstawowych 
instrumentów kształtujących ten wizerunek. W dalszej części zostanie omówiony 
przykład działań marketingowych słuŜących kreowaniu nowego wizerunku gminy 
Police.  

 
 
 

                                                 
1 Magdalena Kogut-Jaworska − dr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński.  
Aneta Soprych − mgr, Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Policach. 
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Wizerunek jednostki samorz ądu terytorialnego − istota 
zagadnienia 

ToŜsamość samorządu terytorialnego dotyczy jego cech „osobistych”, czyli 
wielkości, obszaru działania, zakresu działalności firm, pozycji i róŜnorodności oferty, 
sposobów komunikacji, obsługi klientów i inwestorów, zasad i reguł współpracy2. 
ToŜsamość ta określa wizerunek jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności 
opinię kształtowaną przez otoczenie, opinię wśród mieszkańców, gości, 
przedsiębiorców, instytucji finansowych, inwestorów zewnętrznych i wielu innych 
podmiotów.  

Pod ogólnym pojęciem „wizerunku jednostki samorządu terytorialnego” moŜna 
określić wraŜenie określające sumę poglądów, postaw, opinii i odczuć odnoszących się 
do danego obszaru, zjawisk i procesów, które na tym obszarze mają miejsce. Wizerunek 
jednostki samorządu terytorialnego, tzw. „image”, jest zapisaną w zbiorowej kulturze 
stereotypową wiedzą i percepcją na temat tej jednostki3. W ogólnym ujęciu, wizerunek 
moŜna określić jako zasób niematerialny, który odpowiednio wykorzystany staje się 
istotnym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej.  

Trzeba podkreślić, iŜ pojęcie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego nie jest 
kategorią obiektywną. Dzieje się tak ze względu na niepowtarzalne cechy obszaru, 
identyfikowane i składane według zamierzonych proporcji w obraz miejsca, zgodnie  
z subiektywnymi odczuciami uŜytkownika przestrzeni i jej zagospodarowania4. 
Przygotowany z myślą o tym uŜytkowniku zbiór walorów, ma w zamierzeniu wpłynąć 
na indywidualny odbiór zalet lokalnych zasobów.  

Kreowanie pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego jest 
elementem strategii marketingowej, będącej narzędziem w intensywnej konkurencji 
między układami lokalnymi. Związane z tworzeniem strategii działania moŜna 
podzielić na dwie kategorie określane jako „corporate identity” oraz „corporate 
design” 5.  

„Corporate identity” obejmuje działania zmierzające do wzrostu poziomu 
identyfikacji toŜsamości (cech specyficznych) danego układu lokalnego przez 
otoczenie. Działania te głównie wyraŜają się w sposobie zachowania, komunikacji  
i tworzenia pozytywnego obrazu tego układu. „Corporate identity” oznacza bowiem 
jednolity, klarowny i pozytywny wizerunek układu lokalnego (np. wzrost poziomu 
identyfikacji mieszkańców ze swoim miastem oraz osób czasowo przebywających na 
jego terenie). Podniesienie stopnia atrakcyjności jednostki samorządowej odbywa się tu 
m.in. poprzez: targi, wystawy, imprezy kulturalne, zawody sportowe, festiwale 
konferencje naukowe. Zastosowanie tego typu inicjatyw ma na celu wzrost 
atrakcyjności i konkurencyjności określonego układu lokalnego, a ponadto kreuje nowe 
moŜliwości spędzania czasu wolnego. Działalność taka moŜe podnosić skuteczność 
działania administracji samorządowej, wspierać inicjatywy gospodarcze, a nawet 
udoskonalić system opieki zdrowotnej.  

                                                 
2 G. Rosa: Marketing regionalny w budowaniu wizerunku samorządu w integrującej się Europie. W: Polska samorządność 

w integrującej się Europie. Materiały konferencyjne I-go Forum Samorządowego. Szczecin 19-20 kwietnia 2004, s. 425.  
3 Pogląd taki w odniesieniu do miast i układów lokalnych prezentuje T. Markowski: Zarządzanie rozwojem miast.  

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 225. 
4 Por. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 23. 
5 Ekonomika i zarządzanie miastem. Red R. Brol. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 239. 
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„Corporate design” jest natomiast częścią składową i instrumentem „corporate 
identity” obejmującym odpowiednio dobrane wizualne i stylistyczne środki wyrazu, 
takie jak: oficjalny znak, symbole i kolory (m.in. herb czy flaga). Celem implementacji 
tychŜe środków jest stała prezentacja względnie stabilnego obrazu układu lokalnego, 
natomiast efektem − uzyskanie pozytywnych reakcji na znaki kojarzone z samorządem.6 

Wizerunek jednostki samorządu terytorialnego nie jest obrazem statycznym  
i trwałym, lecz zmieniającym się modyfikowanym. Z drugiej strony wizerunek 
poŜądany osiąga się w długim okresie, jako wynik określonej strategii marketingowej. 
Postawy ludzkie zmieniają się wolno, a sam proces pochłania wiele nakładów, pracy 
oraz wymaga systematycznego kontrolowania. W kontekście tego istotnego znaczenia 
nabiera odpowiedni dobór instrumentów kształtujących wizerunek. 

Instrumentarium kształtowania wizerunku jednostki 
samorz ądu terytorialnego 

Działania o znaczeniu promocyjnym powinny w końcowym efekcie sprawić, iŜ 
jednostka samorządowa stanie się bardziej rozpoznawalna i atrakcyjna dla wielu 
podmiotów działających na jej obszarze. W konsekwencji takie działania pozwolą jej 
wygrać w konkurencji międzyterytorialnej. Poprzez rozpowszechnianie oferty  
o warunkach rozwoju gminy, stosowanych zachętach ekonomicznych i organizacyjnych 
jednostka samorządu terytorialnego mobilizuje aktywność społeczną i pobudza 
dynamikę gospodarczą na swoim terenie. Wykorzystywane typy kampanii 
wizerunkowych opierają się najczęściej na klasycznych formach promocji 
marketingowej. 

NaleŜy wskazać, Ŝe na kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego 
mają zasadniczy wpływ dwa kierunki promocji miejsca7:  

a) do wewnątrz, czyli przedstawienie jednostki samorządu terytorialnego  
w odpowiedni sposób jej mieszkańcom, członkom rady miasta, 
przedsiębiorcom, przedstawicielom lokalnych lobby itp., obejmujące dwa 
zakresy (pierwszy odnosi się do instytucji samorządu, zwłaszcza pracowników 
administracji publicznej i dąŜy do tworzenia wartościowego klimatu  
w relacjach między pracownikami administracji a mieszkańcami, a drugi wiąŜe 
się z działającymi na terenie miasta organizacjami i środowiskami 
opiniotwórczymi oraz kształtowaniem dobrej współpracy miedzy nimi  
a jednostką samorządu terytorialnego), 

b) na zewnątrz, czyli kreowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego 
wśród potencjalnych klientów, zewnętrznych, przedsiębiorców, innych gmin, 
władz regionalnych i centralnych, instytucji zagranicznych itp.; dotyczące 
zarządzania zasobami miasta i równieŜ mające przełoŜenie w dwóch zakresach 
(pierwszy obejmuje rynek lokalny i polega na kierowaniu do szerokiego grona 
firm ofert na wykonanie inwestycji, usług lub zadań, a następnie na wyborze 
oferty najkorzystniejszej, drugi zaś obejmuje rynki zewnętrzne i koncentruje 
uwagę na przedsiębiorstwach, inwestorach oraz innych jednostkach 
zewnętrznych, które próbuje się pozyskać dla jednostki samorządowej).  

                                                 
6 Ibidem s. 239-240 
7 Por. T. Markowski: op.cit., s. 216. 
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W procesie zmiany wizerunku jednostki samorządu terytorialnego wykorzystuje się 
rozmaite działania marketingowe eksponujące konkretne komunikaty. Komunikaty 
kształtujące wizerunek instytucji samorządowej moŜna podzielić na następujące grupy8:  

a) komunikaty związane z samorządem jako organizacją, które są kształtowane 
przez kategorie:  
– wizja – misja, cele rynkowe – strategie, 
– przewagi konkurencyjne, czyli korzyści dla odbiorcy, unikalne cechy 

samorządu, 
– sposoby zarządzania m.in. klarowny podział obowiązków, uproszczenie 

procedur, szybkie podejmowanie decyzji w kontaktach z klientem, 
– wyniki finansowe, 
– estetyka na zewnątrz i wewnątrz siedziby samorządu, 
– historia samorządu,  

b) komunikaty związane z ludźmi (przede wszystkim pracownikami samorządu), 
w tym m.in.:  
– kadra kierownicza – osobowość, wiedza i wizerunek lokalnych 

decydentów, 
– kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia pracowników, 
– utoŜsamianie się pracowników z instytucją samorządową,  
– współpracownicy – partnerzy – powiązania, 

c) komunikaty związane z usługami, zasobami i technologiami, 
d) komunikaty związane z metodami i warunkami sprzedaŜy, w tym m.in. 

– dostępność instytucji, 
– metody obsługi klientów i zachowania personelu,  
– wykorzystywane kanały dystrybucji usług,  

e) komunikaty poprzez całościową identyfikację, w tym: 
– system identyfikacji wizualnej, np. znak firmowy, logo, kolor(y) firmowy, 

stały element graficzny, 
– system pozostałych (innych niŜ graficzne) symboli i zachowań,  

np. symbole dźwiękowe, sposób ubierania się pracowników, sposób 
zachowania się, 

f) komunikaty poprzez działania społeczne i charytatywne, 
g) waŜnym komunikatem moŜe być odbiorca np. jego rekomendacje, postrzegana 

renoma. 
Do instrumentów kreowania wizerunku samorządu terytorialnego naleŜą klasyczne 

formy promocji, takie jak: sprzedaŜ osobista, reklama, public relations, czy marketing 
bezpośredni. W odniesieniu do jednostek samorządowych sprzedaŜ osobista jest jednym 
z najbardziej skutecznych instrumentów wykorzystywanych do kreowania wizerunku. 
SprzedaŜ osobista opiera się na osobistym kontakcie z potencjalnym nabywcą usług 
publicznych, co pozwala na zaistnienie osobistych relacji między osobami 
zaangaŜowanymi w informowanie o ofercie oraz potencjalnymi uŜytkownikami tejŜe 
oferty. SprzedaŜ osobista ma miejsce podczas publicznych wystąpień lokalnych 
decydentów, debat czy dyskusji.  

                                                 
8 G. Rosa: Marketing społeczny w kształtowaniu wizerunku samorządów lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 437, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 10, Szczecin 2006, s. 249.  
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Popularnym instrumentem promocji wizerunku jest reklama. Działania reklamowe 
jednostki samorządu terytorialnego wyróŜniają spośród wszystkich innych działań 
cechy płatności i bezosobowości. Reklama w odniesieniu do specyficznego przedmiotu 
działań promocyjnych, jakim jest funkcjonowanie samorządu, moŜe mieć na celu 
długookresowe budowanie wizerunku określonego miejsca lub moŜe słuŜyć chęci 
szybkiego „sprzedania” określonego atutu danego terytorium potencjalnym 
inwestorom9. Z drugiej strony naleŜy pamiętać, Ŝe instrumenty kreowania wizerunku 
danego układu lokalnego, nie mogą być stosowane sporadycznie, lecz w sposób 
zorganizowany i ciągły, gdyŜ nawet najlepsza reklama pojawiająca się w krótkich 
okresach nie przyniesie spodziewanego efektu10.  

Public relations naleŜy do instrumentów niekosztownych, lecz z drugiej strony 
zapewnia wysoki poziom wiarygodności przekazywanych informacji. Z tego teŜ 
względu stosowanie tego rodzaju instrumentów jest dość popularne wśród działań 
marketingowych w samorządach lokalnych i regionalnych. Do bardziej znaczących 
form działań PR naleŜy zaliczyć: imprezy wystawiennicze i targowe, publikacje 
wydawane przez urzędy miejskie (np. biuletyny, gazety lokalne, raporty dotyczące 
stanu  istniejącego miasta, foldery, albumy), materiały audiowizualne (kasety video, 
CD-romy), imprezy charytatywne, sponsoring, imprezy plenerowe, konkursy, festyny, 
konferencje prasowe, stały kontakt z mediami lokalnymi11.  

Marketing bezpośredni polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych  
do starannie wybranych, pojedynczych odbiorców w celu uzyskania bezpośredniej 
reakcji (odpowiedzi). Do środków wykorzystywanych przy marketingu bezpośrednim 
moŜna zaliczyć stosowanie: komputerów, modemów, faksów, poczty elektronicznej, 
Internetu i usług on-line. Marketing bezpośredni jest cennym sposobem kreowania 
wizerunku gminy ze względu na swoją interaktywną formę. Pozwala na prowadzenie 
dialogu miedzy informującym a odbiorcą informacji, a w rezultacie daje moŜliwość 
zadawania pytań i udzielanie na nie odpowiedzi, przekazywanie sugestii i propozycji.  

Kreowanie nowego wizerunku gminy Police  
Atrakcyjny wizerunek ma istotne znaczenie dla sukcesu społeczno-gospodarczego 

gminy Police. Na wypromowanie „image” gminy wpływa wiele czynników: 
społecznych, historycznych, gospodarczych, kulturowych, a takŜe pewne stereotypy 
kojarzone z tym „konkretnym miejscem”. Gmina Police posiada swoją toŜsamość, 
kojarzoną powszechnie, z centrum przemysłowym, nierzadko wciąŜ identyfikowaną  
w kategoriach zdegradowanego środowiska. Stąd teŜ konieczne z punktu widzenia 
władz samorządowych okazało się podjęcie działań słuŜących przewartościowaniu 
negatywnego skojarzenia na rzecz kreowania nowego alternatywnego wizerunku – 
„Polic jako Gminy Zielonej”. Zmiana wizerunku gminy oraz działania słuŜące 
kreowaniu nowego wyobraŜenia Polic stały się przedmiotem analizy empirycznej, 
której elementy zostaną zaprezentowane poniŜej.  

                                                 
9 E. Glińska, S. Gromadzki: Instrumenty kształtowania wizerunku gminy na przykładzie Miasta Zambrów i gminy wiejskiej 

Mały Płock. W: Marketing przyszłości. Trendy – strategie − instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji  
z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 521.  

10 A. Smalec: Marketing jako narzędzie pomocne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej gminy. W: Polska samorządność 
w integrującej się Europie. Materiały konferencyjne I-go Forum Samorządowego. Szczecin 19-20 kwietnia 2004, s. 444.  

11 E. Glińska, S. Gromadzki: op.cit. s. 521. 
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Gmina Police naleŜy do większych w województwie zachodniopomorskim. 
PołoŜona jest na Nizinie Szczecińskiej, zajmuje obszar 25 tysięcy hektarów i liczy 
ponad 42 tysiące mieszkańców. Gmina Police graniczy na północy z gminą Nowe 
Warpno, na południe ze Szczecinem i gminą Dobra Szczecińska, na wschodzie z gminą 
Goleniów, na zachodzie z Niemcami z powiatem Uecker-Randow, (land Meklemburgia 
- Pomorze Przednie)12.  

Niewątpliwym wyróŜnikiem Polic jest fakt, Ŝe pod względem ekologicznym gmina 
naleŜy do wiodących w kraju. W ramach realizowanego od 1994 r. programu 
ekorozwoju zmodernizowano wszystkie kotłownie komunalne i systematycznie 
unowocześnia się indywidualne systemy grzewcze. W Policach śmieci są 
selekcjonowane, a następnie przerabiane w nowoczesnym Zakładzie Odzysku  
i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. W ostatnim czasie na terenie 
Polic posadzono kilkadziesiąt tysięcy drzew i krzewów ozdobnych. Pasy zadrzewień 
wokół ZCH Police SA oraz zabezpieczenia techniczne chronią gminę przed 
niekorzystnym wpływem kombinatu, który przez mieszkańców, sąsiadów oraz 
większość inwestorów zewnętrznych postrzegany jest jako zakład niszczący zdrowie  
i przyrodę.  

Od 2001 roku, równocześnie z konkretnymi działaniami dotyczącymi ochrony 
środowiska w gminie, wdraŜane są kompleksowe działania słuŜące nowej identyfikacji 
Polic. Podjęto próbę stworzenia nowej, zielonej toŜsamości w opozycji do 
dominującego skojarzenia Polic, jako szarego, zanieczyszczonego przyfabrycznego 
krajobrazu. Zmiana powszechnie funkcjonującego stereotypu i stworzenie nowego 
wyrazistego obrazu zielonej gminy, choć nie naleŜały do łatwiejszych, to na pewno były 
odwaŜną inicjatywą lokalnych decydentów. Dla zaprzeczenia powszechnemu 
skojarzeniu Polic, jako miejsca zdegradowanego środowiska naturalnego 
niewystarczająca okazała się jego negacja. Potrzebne stały się natomiast argumenty 
obiektywne i policzalne, wsparte działaniami marketingowymi w prasie, radiu, 
telewizji, materiałach wydawniczych i promocyjnych.  

W strategii zmiany wizerunku gminy Police załoŜono, Ŝe działania skierowane na 
kreowanie nowego „image’u” nie będą ograniczać się wyłącznie do jednego podmiotu − 
władz lokalnych, ale obejmą równieŜ podmioty gospodarcze. Za istotny element 
kreowania nowego wizerunku uznano wieloletnią współpracę gminy z Zakładami 
Chemicznymi Police SA. Działaniom promocyjnym za podstawę posłuŜyły w tym 
przypadku znaczne nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia proekologiczne gminy  
i zakładów. Wskazano, Ŝe działania inwestycyjne nie będą doraźne i chaotyczne, lecz 
kompleksowe, porządkujące przestrzeń publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska. Dziś moŜna ocenić, Ŝe to systematyczne i skuteczne wdraŜanie 
przedsięwzięć proekologicznych przyniosło Gminie Police wymierne efekty w sferze 
gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i zieleni miejskiej. 
Rezultatem skoordynowanych działań okazały się bowiem regionalne i ogólnopolskie 
nagrody ekologiczne.  

Udział w konkursach ekologicznych stał się juŜ dziś tradycją dla gminy. Police 
otrzymały wyróŜnienie w szóstej edycji konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina 2001 
– 2002” za kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Kolejnym 
obiektywnym argumentem potwierdzającym, iŜ priorytetem działań samorządu jest 

                                                 
12 O. Wacławik: Gmina Police zaprasza. Przewodnik. http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=306. 
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nowoczesne zarządzanie środowiskiem okazał się fakt uzyskania tytułu „Najbardziej 
ekologicznej gminy w latach 2004-2006” w konkursie organizowanym przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Kontynuacja działań na rzecz zrównowaŜonego gospodarowania 
i ochrony zasobów naturalnych pozwoliła Policom sięgnąć takŜe po zaszczytny laur 
„Lidera Polskiej Ekologii” w 2007 roku. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, Ŝe ta 
prestiŜowa nagroda jest przyznawana od 1997 r. przez Ministerstwo Środowiska w celu 
upowszechniania przedsięwzięć ekologicznych i uhonorowania tych, którzy 
przyczyniają się do poprawy stanu środowiska kraju i jakości Ŝycia jego mieszkańców. 
Gmina Police tym samym została nagrodzona za upowszechnianie pozytywnych 
wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom 
proekologicznym. Rada Programowa konkursu doceniła innowacyjne, nowoczesne 
technologicznie rozwiązania w gminie i edukację prowadzoną na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju w Policach. Otrzymane nagrody i tytuły stanową wyraz 
uznania dla zaangaŜowania polickiego samorządu w realizację efektywnych 
ekologicznie działań oraz świadczą o właściwym doborze instrumentów całej koncepcji 
kreującej nowy wizerunek Polic. NaleŜy sądzić, Ŝe wyróŜnienia te staną się na wiele lat 
elementami skutecznej „promocji zewnętrznej”. 

ZałoŜenia koncepcji budowania nowego wizerunku Polic uwzględniły wzrastającą 
konkurencję gmin o nowych inwestorów i rezydentów. Stąd teŜ istotnym celem 
kampanii marketingowej stało się przedstawienie potencjału Polic jako gminy 
przyjaznej dla inwestorów, otwartej,  nowoczesnej, dobrze zarządzanej. Władze 
samorządowe mając jednak świadomość, iŜ pozytywna opinia o gminie, jest skuteczna 
nie tylko w działaniach progospodarczych skierowały szereg inicjatyw marketingowych 
w stronę lokalnej społeczności. 

Promocja „do wewnątrz” objęła system informacyjny o gminie i działaniach władz 
lokalnych skierowany do mieszkańców. Za konieczne uznano świadome kreowanie 
wewnętrznej polityki informacyjnej, która umoŜliwi szybki dostęp do informacji. 
Działania skierowane do mieszkańców miały na celu zapewnienie społeczności lokalnej 
prawa do informacji. Promocja dotyczyła sprawnego i dokładnego przekazywania 
wszelkich niezbędnych informacji odnośnie wprowadzanych zmian czy zamierzeń, 
organizowanych imprez, przetargów, komunikatów, ofert oraz istotnych spraw 
mogących mieć wpływ na codzienne Ŝycie. Dziś za skuteczne naleŜy uznać 
wykorzystane sposoby komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami. 
Dobry przepływ informacji wewnątrz gminy pozytywnie wpłynął na jej postrzeganie  
i akceptację działań władz lokalnych. 

W koncepcję kreowania nowego wizerunku gminy Police wpisują się działania 
public relations i marketingu bezpośredniego. Od roku 2001 w róŜnych formach 
wydawany jest cyklicznie „Informator Policki” – miesięcznik o szerokim zasięgu 
terytorialnym, stanowiący podsumowanie najwaŜniejszych informacji  
nt. funkcjonowania urzędu, przepisów prawa lokalnego, informowania mieszkańców o 
waŜnych wydarzeniach i inicjatywach w gminie. Działania wspierające strategię 
wizerunkową opierają się równieŜ na informacjach zamieszczanych na portalu 
internetowym i cyklicznych programach telewizji kablowej „Z Ŝycia gminy”. Otwarta 
polityka informacyjna to duŜy atut w codziennym kreowaniu wizerunku Polic. Jednym 
ze skuteczniejszych działań są równieŜ cykliczne spotkania mieszkańców  
z burmistrzem, któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne za realizację zadań 
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gminnych, w tym m.in. jego zastępcy, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele spółek 
gminnych, StraŜy Miejskiej, a nawet Policji. Ciekawym sposobem na integrację 
lokalnej społeczności z przedstawicielami samorządu okazują się równieŜ organizowane 
cyklicznie imprezy sportowe, kulturalne, koncerty, pikniki i festyny. Dobre relacje  
z mieszkańcami kształtują się takŜe poprzez działalność wydawniczą w postaci, 
biuletynów, przewodników, okazjonalnych folderów czy ulotek. 

Działania public relations i marketingu bezpośredniego dotyczyły równieŜ 
płaszczyzny powiązań gospodarczych oraz przyciągania nowych inwestorów. 
Działalność informacyjna objęła tu działania prowadzone w celu ukazania walorów 
gminy, dostarczenia inwestorom informacji na temat terenów inwestycyjnych, zwolnień 
podatkowych, gotowości lokalnych władz do współpracy. Gmina opracowała 
informator pomocny inwestorom w podjęciu decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia 
gospodarczego, dotyczący w szczególności dostępności komunikacyjnej, uzbrojenia 
terenu, demografii i rynku pracy, sytuacji prawnej i ekonomicznej, stawek podatków 
lokalnych, strategii gminy, planów rozwojowych i przeznaczenia terenu w planach 
zagospodarowania przestrzennego. Promocja gospodarcza w gminie realizowana jest 
poprzez przygotowanie i promocję ofert inwestycyjnych zawierających kompleksowe 
dane planistyczne, geodezyjno-kartograficzne i ekonomiczne o terenach 
przeznaczonych do zagospodarowania. NaleŜy wspomnieć, Ŝe gmina Police posiada 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla ponad 90% powierzchni.  

Istotną rolę w promocji gospodarczej odegrało podjęcie działań partnerskich  
z innymi gminami oraz zainicjowanie współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami. 
Przykładem szeroko pojętej współpracy władz lokalnych z podmiotami gospodarczymi 
jest utworzony w 2004 roku Park Przemysłowy Police wraz z zarządzającą nim Spółką 
„INFRAPARK Police SA”. Akcjonariuszami Parku Przemysłowego oprócz gminy 
Police zostały Zakłady Chemiczne „Police” SA”, Uniwersytet Szczeciński, oraz 
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem utworzenia 
Parku Przemysłowego Police i „INFRAPARKu Police SA” było stworzenie 
atrakcyjnego, zgodnego ze standardami i prawem UE obszaru intensywnego 
gospodarowania dla podmiotów gospodarczych, wyróŜniającego się dogodną 
lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami wspomagającymi 
wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze. Instrumentami wspierającym działalność 
promocyjną są tu wydawnictwa informacyjne, organizacja spotkań z instytucjami 
otoczenia biznesu i promocja lokalnego rynku. 

WdroŜenie koncepcji zmiany stereotypu i budowania nowego wizerunku gminy 
Police to niewątpliwie proces długotrwały, zaleŜny od tempa przemian gospodarczych  
i efektywnego oddziaływania poprzez poszczególne źródła informacji. Aspekty zdrowia 
i ekologii mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o miejscu zamieszkania czy 
planowaniu inwestycji. Wydaje się zatem Ŝe podjęte działania inwestycyjne  
i marketingowe poparte uznaniem w licznych inicjatywach promocyjnych będą 
opłacalne dla całej społeczności lokalnej i przyniosą zamierzone efekty w postaci 
nowego imagu gminy Police.  

Zakończenie 
Konkludując naleŜy podkreślić, Ŝe wizerunek jednostki samorządu terytorialnego 

określa jej toŜsamość i definiuje niepowtarzalność lokalnej przestrzeni. Kreowanie 
pozytywnego wizerunku gminy, eksponowanie jej zasobów i niepowtarzalnych cech, 



Wybrane aspekty kreowania… 

 

647 

staje się fundamentalnym zadaniem władz lokalnych. Samorządowcy podejmują 
inicjatywy skierowane na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenie 
warunków dla rozwoju nowych funkcji.  

Trzeba jednak pamiętać, Ŝe zakres działań promocyjnych jest zaleŜny od róŜnych 
czynników. Wpływ ma tu np. wielkość, pozycja oraz strategia długookresowa jednostki 
samorządowej. Nie bez znaczenia pozostają zasoby budŜetowe i zdolności finansowania 
kampanii promocyjnych. Istotnym elementem jest takŜe rola i znaczenie działalności 
promocyjnej, określonej uchwałami i decyzjami lokalnych decydentów. WaŜne jest  
i wymaga szczególnego podkreślenia, Ŝe choć koncepcja kreowaniu wizerunku 
jednostki samorządu terytorialnego moŜe okazać się czasochłonna i kosztowna, to jej 
podjęcie na pewno opłaca się w dłuŜej perspektywie.  

SELECTED ASPECTS OF CREATING LOCAL GOVERNMENTS’ 
IMAGE (BASED ON POLICE MUNICIPALITY) 

Summary  
Positive image of a local community is one of the most important marketing tools for local 

authorities. It is one of the factors which determine decision making processes in businesses  
as well as choices of consumers. They can be influenced by numerous marketing instruments, 
especially promotion. These tools include various forms of advertising which do not substitute 
development programs, economical strategies or elaborated policies – on the contrary they are 
based on the results of these programs. The promotion activities mean systematic creation  
of municipality image as a best place for economic activities.  
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ROLA INTERNETU W PROCESIE KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ  JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ 

(NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO) 

Streszczenie  
W opracowaniu przedstawiono zakres i moŜliwości wykorzystania Internetu w procesie 

komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami i innymi rynkami docelowymi.  
Na tle rozwaŜań teoretycznych, wskazujących na wzrastającą rolę Internetu w promowaniu 
jednostek terytorialnych, zaprezentowano skalę problemu w gminach woj. podkarpackiego. 
Ogólnie poziom wykorzystania Internetu przez podkarpackie gminy jest dobry. Badania 
ankietowe przeprowadzone wśród 300 mieszkańców Podkarpacia wskazują, Ŝe prawie połowa 
respondentów korzystała ze strony internetowej swojej gminy, głównie w celach pozyskania 
informacji.  

Wprowadzenie  
Zmiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne w Polsce po 1989 r. sprawiły,  

Ŝe jednostki terytorialne, podobnie jak inne podmioty rynkowe, zaczęły w swych 
działaniach wykorzystywać zasady i instrumenty marketingowe. Nowa sytuacja 
spowodowała bowiem, Ŝe nie wystarczy juŜ tylko zwykłe administrowanie,  
ale potrzebna jest nowoczesna koncepcja zarządzania jednostką terytorialną, której 
waŜnym ogniwem jest komunikacja marketingowa. 

Stosunkowo nowym, ale coraz bardziej docenianym i popularnym środkiem 
komunikowania się władz samorządowych z rynkami docelowymi jest Internet.  
Profesjonalny, zorientowany na określoną grupę nabywców system komunikacji  
poprzez strony internetowe pozwala połączyć zalety wielu nośników przekazu 
promocyjnego (telewizji, gazety czy plakatu), stanowiąc tanią i jednocześnie 
interesującą formę oddziaływania na zewnętrznych i wewnętrznych adresatów oferty 
terytorialnej.  

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia Internetu w procesie komunikowania 
się władz samorządowych z mieszkańcami i innymi rynkami docelowymi. 
Zaprezentowano poziom wykorzystania Internetu w procesie komunikacji 
marketingowej podkarpackich gmin oraz przedstawiono wyniki badań ankietowych na 
temat korzystania ze stron internetowych gmin, które przeprowadzono wśród  
300 respondentów – mieszkańców badanego województwa. Badania z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankietowego przeprowadzono w pierwszym kwartale 2009 roku  
w 30 podkarpackich gminach.  

                                                 
1 Wiesława Kuźniar − dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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Istota i obszary wykorzystania promocji w komunikac ji 
marketingowej jednostki terytorialnej 

Proces komunikacji marketingowej w literaturze przedmiotu ma wiele znaczeń  
i definiuje się go w róŜnych wymiarach, najczęściej wskazując na konieczność 
wzajemnego przekazywania określonych treści. Proces ten zawsze wymaga dwóch 
stron, jednej, która informacje przekazuje i drugiej, która je odbiera. W odniesieniu do 
jednostki terytorialnej, najpowszechniejszym i najbardziej świadomie stosowanym 
przez władze samorządowe instrumentem marketingowym wykorzystywanym  
w procesie komunikowania się jest promocja, której celem jest przede wszystkim: 

− informowanie o jednostce terytorialnej (regionie, gminie mieście), 
− przekonywanie o zaletach i korzyściach zawartych w lokalnej (regionalnej) 

ofercie, 
− oddziaływanie na rynki docelowe poprzez przyciąganie poŜądanych 

nabywców  oferty terytorialnej,  
− kształtowanie pozytywnego wizerunku, zarówno wśród wewnętrznych 

(głównie mieszkańców, przedsiębiorców), jak teŜ zewnętrznych grup 
odniesienia (turystów, inwestorów). 

Szczególnie waŜny cel działań promocyjnych stanowi wypracowanie określonego 
wizerunku jednostki terytorialnej, co moŜe trwać nawet przez długie lata i być związane 
z duŜymi wydatkami, w związku z koniecznością przekonania adresatów działań 
marketingowych do określonego wyobraŜenia o ofercie danej gminy, powiatu czy 
miasta. Wśród tych adresatów szczególną uwagę naleŜy skupić na mieszkańcach danej 
jednostki, gdyŜ to oni ją tworzą i będzie ona istnieć tak długo, jak długo jej mieszkańcy 
będą chcieli w niej mieszkać i pracować. Proces komunikowania się jednostki 
terytorialnej z otoczeniem powinien być przede wszystkim nastawiony na utwierdzanie 
w mieszkańcach poczucia przynaleŜności do społeczności lokalnej. Tworząc pozytywny 
wizerunek, jednostka moŜe nie tylko zdobyć akceptację i zaufanie mieszkańców, ale 
takŜe przyciągnąć inwestorów, a tym samym zminimalizować ryzyko bezrobocia, 
pomnaŜając jednocześnie bogactwo obszaru. Funkcja kreatora zaufania wyraŜa się we 
wzroście zaufania do władz gminy.  

W praktyce, w jednostce terytorialnej  proces komunikacji marketingowej stanowić 
będzie zatem umiejętne i sprawne informowanie adresatów  jej oferty o produkcie 
terytorialnym i działaniach władzy lokalnej. Źródłem  komunikacji promocyjnej są 
potrzeby informacyjne, występujące po obu stronach wymiany rynkowej: podaŜy i 
popytu.  

Promocja w marketingu terytorialnym stanowi proces, w którym następują po sobie 
kolejne etapy:  

a) precyzyjne określenie celów, jakie jednostka terytorialna chce osiągnąć dzięki 
promocji,  

b) ustalenie przedmiotu promocji (identyfikacja cech jednostki, takŜe  
w kontekście konkurencyjnym, a następnie konstrukcja oferty promocyjnej 
regionu),  

c) identyfikacja adresata promocji (na podstawie przeprowadzonej segmentacji 
nabywców),  

d) budowa przekazu i wybór odpowiednich technik i środków promocji,  
e) ustalenie wykonawców działań promocyjnych,  
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f) ustalenie budŜetu promocyjnego,  
g) ustalenie metod kontroli i mierników uzyskanych efektów2.  
Wśród wyodrębnionych etapów szczególnie waŜne jest określenie oczekiwanych 

celów. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się cele krótko- i długookresowe. 
Przykładowo, poinformowanie przyjezdnych o nowych atrakcjach w regionie będzie 
celem krótkookresowym, zaś kształtowanie poŜądanego wizerunku jednostki 
terytorialnej będzie stanowić naczelny, długookresowy i jednocześnie nadrzędny cel. 
Promocja za pomocą zestawu środków i narzędzi ma za zadanie lansować „na 
zewnątrz” – w województwie, w kraju czy za granicą – wizerunek danej jednostki 
terytorialnej, jej atuty, atrakcje czy osiągnięcia3. 

Cele promocji uzaleŜnione są w duŜym stopniu od docelowego segmentu rynku. 
Przykładowo celem działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców moŜe być  
wzmocnienie poczucia jedności i integracji lokalnych społeczności w regionie, 
wytworzenie w mieszkańcach przekonania o potrzebie ich utoŜsamiania się z regionem 
i istniejącym bądź proponowanym wizerunkiem, czy teŜ przekonywanie do słuszności 
zamierzeń władz lokalnych. 

W strategii promocji jednostki terytorialnej naleŜy, zdaniem M. Czornik połoŜyć 
szczególny nacisk na wskazanie zalet, czyli tych sił, które mogą liczyć (w danych 
istniejących warunkach rynkowych) na znalezienie nabywcy:  

– w przekroju przedmiotowym poprzez wskazanie, co konkretnie moŜe być 
atrakcyjnym towarem na rynku ofert terytorialnych,  

– w przekroju podmiotowym poprzez wskazanie, kto generuje zalety jednostki 
terytorialnej (tworzy je poprzez swoje istnienie, działalność, szczególne cechy 
itp.),  

– w przekroju podmiotowym poprzez wskazanie, kto dysponuje zaletami 
jednostki terytorialnej i tym samym moŜe decydować o ich wykorzystaniu dla 
celów promocyjnych4.  

Konsekwencją wyboru konkretnych celów promocji oraz kształtu oferty 
promocyjnej jest wybór docelowych adresatów, co oznacza, iŜ jednocześnie moŜliwe 
jest realizowanie kilku celów promocyjnych. Ze względu na adresatów przekazu 
promocyjnego, promocję w jednostce terytorialnej moŜna podzielić na dwie zasadnicze 
grupy: 

a) promocja do wewnątrz – jest ona ukierunkowana na wewnętrzne rynki 
docelowe powiązane z daną jednostką terytorialną; wśród odbiorów 
indywidualnych są to przede wszystkim mieszkańcy i rezydenci, natomiast 
wśród odbiorców instytucjonalnych mogą to być np. członkowie władz 
lokalnych, lokalni przedsiębiorcy, lokalne organizacje i instytucje, 
przedstawiciele lokalnych lobby itp., 

b) promocja na zewnątrz − jest ukierunkowana na zewnętrzne rynki docelowe, 
niepowiązane bezpośrednio z daną jednostką terytorialną; wśród odbiorów 
indywidualnych są to przede wszystkim turyści krajowi i zagraniczni, czy teŜ 
potencjalni mieszkańcy, natomiast wśród odbiorców instytucjonalnych mogą 

                                                 
2 M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 144. 
3 B. Barczak: Marketing w zarządzaniu gminą. „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 11, s. 45. 
4 M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 55. 
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to być np. inwestorzy (krajowi i zagraniczni), władze lokalne, instytucje 
ogólnokrajowe i zagraniczne, konkurencyjne regiony itp.5 

Syntetyzując, promocja jest niezwykle waŜnym narzędziem marketingu. 
W regionach wyróŜniających się pod względem określonych walorów  
(np. turystycznych), dobrze przeprowadzone działania promocyjne dają moŜliwość 
przyciągnięcia do danego regionu turystów nawet z bardzo odległych miejsc, sprzyjając 
pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych, jak teŜ wewnętrznych oraz pobudzając 
mieszkańców do aktywności na rzecz podejmowania działalności gospodarczej, 
rozwijania infrastruktury, podnoszenia etyki osobistej, itp. Nie oznacza to jednak,  
iŜ w strukturze marketingu-mix promocja powinna być najwaŜniejsza. Podobnie jak 
pozostałe instrumenty, promocja powinna bowiem przede wszystkim słuŜyć osiąganiu 
załoŜonych celów marketingowych w jednostce terytorialnej i być ściśle powiązana  
z koncepcją megaproduktu, złoŜonego z subproduktów terytorialnych danej jednostki.  

Realizując działania promocyjne w jednostce terytorialnej istnieje moŜliwość 
wykorzystania wszystkich podstawowych instrumentów promocyjnych, to jest  
reklamy, promocji sprzedaŜy, promocji osobistej i public relations. KaŜdy  
z wymienionych instrumentów moŜe być realizowany z wykorzystaniem róŜnych 
nośników przekazu, wśród których coraz waŜniejszą rolę pełni Internet. 

Internet jako nowoczesny no śnik przekazu promocyjnego  
w gminach woj. podkarpackiego  

Internet naleŜy do oraz bardziej popularnych nośników przekazu promocyjnego, 
wykorzystywanych na poziomie jednostki terytorialnej. Wykorzystanie sieci Internet 
stało się koniecznością, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek o rozwiniętej funkcji 
turystycznej. Brak moŜliwości wcześniejszego sprawdzenia produktu, często znaczne 
oddalenie nabywcy od miejsca konsumpcji powoduje, iŜ Internet staje się jednym  
z najwaŜniejszych środków informacji o jednostce terytorialnej, w sposób szczególny  
w odniesieniu do adresatów zewnętrznych.   

Internet znajduje wykorzystanie nie tylko jako nośnik przekazu reklamującego 
walory danej miejscowości, ale umoŜliwia takŜe bieŜące informowanie o „Ŝyciu” danej 
gminy, miasta, czy regionu, o działaniach czy decyzjach władz itp. Przykładem moŜe 
być aktywne wykorzystanie Internetu w promowaniu róŜnych wydarzeń  
i przedsięwzięć, często dość specyficznych, które przyciągają róŜne grupy odbiorców. 
Wydarzenia te obejmują wszelkie formy aktywności, odnoszące się do organizowania 
imprez bądź akcji o charakterze gospodarczym, sportowym, politycznym, lub 
kulturalnym, a ich specyfika polega na interaktywnym charakterze. Tradycyjnie 
organizowane cyklicznie festiwale, konkursy i przeglądy kojarzą przedsięwzięcia  
z określonymi miastami i regionami (tzw. marketing events), a najlepszym sposobem 
informowania o tego typu akcjach jest właśnie Internet.  

Serwis internetowy od początku powinien działać na kilku płaszczyznach 
informacji, poprzez ukierunkowanie zarówno do społeczności lokalnej, potencjalnych 
odwiedzających, jak i do inwestorów i dziennikarzy, zachowując przy tym 
porównywalną uŜyteczność i rzetelność informacji. Tych kilka segmentów musi 
zawierać informacje sporządzane w sposób czytelny i uwzględniający indywidualny cel 
odwiedzin strony, kaŜdej z zainteresowanych grup.  

                                                 
5 M. Florek: op.cit., s. 147. 
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WaŜnym źródłem informacji umoŜliwiających uatrakcyjnianie oferty produktowej 
gminy jest dialog z uŜytkownikami Internetu, a więc mieszkańcami gminy, który 
pozwala w bardzo prosty i przystępny sposób poznać opinie mieszkańców oraz 
sugestie, w jakim kierunku powinny iść zmiany otoczenia. Blogi, fora internetowe, czy 
teŜ tworzenie serwisów społeczności lokalnych, umoŜliwiają bardzo skuteczne i tanie 
uzyskanie wartościowych informacji (o sprawach waŜnych jak np. nowe inwestycje  
w gminie, jak teŜ mniej waŜnych np. dotyczących sprzedaŜy lub wymiany rzeczy). 
Stworzenie internetowej platformy, umoŜliwiającej komunikację samorządu  
z mieszkańcami oraz samych mieszkańców, pozwala integrować społeczność lokalną, 
aktywizować ją w istotnych sprawach. Takie wirtualne miejsce, pozwoli równieŜ  
w pełni profesjonalny sposób komunikować mieszkańcom decyzje podjęte przez władze 
lokalne. 

Analiza wykorzystania Internetu do celów promocyjnych przez gminy 
województwa podkarpackiego pozwala na stwierdzenie, Ŝe jednostki te w zestawieniu 
obecności w Internecie na tle kraju wypadają dobrze. Pomimo postrzegania Podkarpacia 
jako jednego z najuboŜszych regionów w Polsce, aŜ 145 gmin (na 159 wszystkich) jest 
obecnych w Internecie, przy pomocy dedykowanej witryny. NaleŜy jednak podkreślić, 
Ŝe nie zawsze strona merytoryczna oraz funkcjonalna są na odpowiednim poziomie,  
co zwłaszcza w odniesieniu do małych gmin wiejskich wynika z ograniczonych 
środków finansowych, nie pozwalających na skorzystanie z usług fachowców6.  

Sposobem uatrakcyjnienia strony internetowej gminy jest włączenie społeczności 
lokalnej do współtworzenia portalu, co jest moŜliwe dzięki np. stworzonej bazie firm, 
lokali gastronomicznych bądź miejsc rozrywki. Funkcja utworzenia w ramach portalu 
regionalnego własnej wizytówki internetowej przez lokalnych przedsiębiorców, 
przemyślana na etapie tworzenia portalu, przynosi korzyści przedsiębiorcom w postaci 
reklamy, natomiast zewnętrznym adresatom oferty daje po raz kolejny rzetelną 
informację. Przykładowo, dobrze „wyposaŜony” serwis informacji turystycznej  
z aktualną bazą noclegową, godzinami otwarcia muzeów czy moŜliwością rezerwacji 
biletów on-line, z pewnością zatrzyma odwiedzających daną stronę internetową na 
dłuŜej i wzmocni wiarygodność regionu. Te formy promocji znalazły juŜ takŜe swoje 
zastosowanie w gminach woj. podkarpackiego. 

Słabością woj. podkarpackiego jest najniŜszy w kraju poziom interaktywności 
administracji samorządowej − Ŝaden z urzędów gmin oraz powiatów Podkarpacia nie 
obsługuje mieszkańców w sposób umoŜliwiający załatwienie spraw w całości drogą 
elektroniczną, a zaledwie 3,7% udostępnia moŜliwość odsyłania drogą elektroniczną 
wypełnionych formularzy – średnia europejska usług transakcyjnych wynosi 47%7. 

Aby zweryfikować stopień wykorzystania Internetu przez gminy woj. 
podkarpackiego dokonano szczegółowej oceny jakości stron internetowych wszystkich 
gmin Podkarpacia, biorąc pod uwagę przede wszystkim ilość, przejrzystość  
i dostępność informacji (jakie sprawy moŜna załatwić, formularze potrzebne do 
załatwienia urzędowych spraw, itp.), częstotliwość aktualizacji, szatę graficzną, itp.  

W ogólnej populacji gmin woj. podkarpackiego, jedynie kilka nie posiada własnej 
witryny internetowej, a informacje na jej temat moŜna znaleźć tylko w Biuletynie 

                                                 
6 S. Makarski, W. Kuźniar: Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 

2009, s. 163-165. 
7 K. Głomb: Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Stowarzyszenie Miasta  

w Internecie, Rzeszów 2008,  
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Informacji Publicznej (BIP). Wśród gmin posiadających własną stronę www, średnio co 
dziesiąta ma bardzo ubogi zakres informacji połączony ze  słabą szatą graficzną, gdzie 
ostatnia aktualizacja pochodzi nawet sprzed trzech lat. Największą liczebnie grupę gmin 
(około 60%) moŜna ocenić na poziomie średnim pod względem jakości przekazu 
internetowego. Na miano bardzo atrakcyjnych stron internetowych, które cechuje 
wysoki profesjonalizm, przejrzystość i wysoki stopień aktualizacji zasługuje według 
subiektywnej oceny średnio co trzecia gmina Podkarpacia. Adresatami informacji są 
zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz inne organizacje działające na terenie gminy, 
jak teŜ potencjalni turyści czy inwestorzy. Przedstawiciele samorządów w sposób 
wyczerpujący prezentują swoje dokonania i prowadzone działania tak, aby lokalna 
społeczność miała moŜliwość dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w ich gminie. 
Strony te są rozbudowane z ciekawymi serwisami typu „wirtualny urzędnik”, „telewizja 
miejska”. Ponadto kaŜda z tych gmin na swojej stronie udostępnia strategię rozwoju  
w postaci plików do pobrania.  

Ocena atrakcyjno ści działa ń promuj ących gmin ę przez 
Internet w świetle wyników bada ń ankietowych  

Istotą procesu komunikacji w jednostce terytorialnej jest przekazywanie informacji, 
treści symbolicznych, stanowiących o najistotniejszych cechach regionu dla odbiorcy. 
Ma ona na celu nie tylko informować, ale takŜe przekonywać i wpływać na decyzje 
potencjalnych klientów, poprzez zapoznanie ich z oferowanymi produktami, w celu 
nakłonienia do skorzystania z oferty danej jednostki terytorialnej. Cele te mogą być 
realizowane w róŜny sposób i przy wykorzystaniu zróŜnicowanych nośników przekazu. 
Stopień wykorzystania róŜnych form komunikowania się badanych gmin woj. 
podkarpackiego z otoczeniem w opinii mieszkańców przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Najczęstsze formy komunikowania się władz z otoczeniem w opinii mieszkańców (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek badanych 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 
Tablice informacyjno-ogłoszeniowe 73,3 73,2 70,9 73,7 75,5 
System wydawnictw własnych 59,7 57,5 61,7 62,1 51,0 
Sieci komputerowe (wydawnictwa 
elektroniczne, Internet) 

42,3 52,1 50,0 37,9 20,4 

Sponsorowanie róŜnych przedsięwzięć 29,7 33,8 37,2 22,1 24,5 
Kontakty władz z mediami 17,7 16,9 16,3 20,0 16,3 
Organizowanie targów i wystaw 9,3 9,9 9,3 9,5 8,2 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Najbardziej popularną formą komunikowania się władz samorządowych z lokalną 
społecznością są w opinii badanych tablice informacyjno-ogłoszeniowe, na które 
wskazało trzech na czterech badanych. Jest to tradycyjna, typowo informacyjna forma 
przekazu, ukierunkowana głównie na wewnętrznych adresatów oferty terytorialnej. 
Podobną funkcję pełni system wydawnictw własnych, na który wskazała ponad połowa 
badanych. Badania wykazały, Ŝe stosunkowo słabo dostrzegane przez mieszkańców są 
nowoczesne formy komunikowania się władz z wewnętrznymi i zewnętrznymi rynkami 
docelowymi, gdyŜ mniej niŜ połowa respondentów wskazała na wykorzystanie w tym 
względzie sieci komputerowych. NaleŜy podkreślić, Ŝe wraz z wiekiem zmniejsza się 
stopień oddziaływania tej formy przekazu. Stosunkowo mało aktywne są równieŜ  
w opinii mieszkańców działania w zakresie public relations, w tym zwłaszcza 
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organizowanie roŜnych targów i wystaw oraz kontakty władz z mediami. Syntetyzując, 
znaczenie Internetu na tle innych form komunikowania się władz z otoczeniem plasuje 
się na średnim poziomie. Atrakcyjność stron internetowych badanych gmin w opinii 
mieszkańców przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Atrakcyjność  strony internetowej gminy w opinii mieszkańców (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek badanych 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 

Zdecydowanie atrakcyjna 10,3 9,9 12,8 8,4 10,2 
Raczej atrakcyjna 37,7 43,7 43,0 31,6 30,6 
Raczej nieatrakcyjna 15,7 19,7 18,6 12,6 10,2 
Zdecydowanie nieatrakcyjna 3,3 4,2 2,3 4,2 2,0 
Brak opinii 33,0 22,5 23,3 43,2 47,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych 

Badania wykazały, Ŝe prawie połowa badanych respondentów oceniła strony 
internetowe swoich gmin jako atrakcyjne, w tym średnio co dziesiąty jako bardzo 
atrakcyjne. Wyniki badań ankietowych przeprowadzone w skali 30 gmin są zatem 
zbieŜne z subiektywną oceną autorki, przeprowadzoną w odniesieniu do wszystkich  
159 gmin woj. podkarpackiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe wraz z wiekiem 
zwiększa się odsetek osób, które nie mają własnego zdania w tej kwestii, co wynika  
w duŜej mierze z braku jakiegokolwiek kontaktu tych osób z Internetem. 

Dokonując oceny atrakcyjności stron internetowych, respondenci wyrazili takŜe 
swoje oczekiwania w tym względzie, co przedstawia tabela 3.  

Tabela 3. Preferowane funkcje strony internetowej gminy w opinii jej mieszkańców (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek badanych 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 
Informacyjna 77,3 76,1 77,9 77,9 77,6 
Promująca walory gminy 35,7 43,7 43,0 25,3 30,6 
UmoŜliwiająca kontakt z mieszkańcami 19,0 12,7 24,4 20,0 16,3 
Kształtująca wizerunek gminy przyjaznej 
turystom 

16,3 18,3 19,8 18,9 4,1 

Kształtująca wizerunek gminy przyjaznej 
inwestorom 

10,7 12,7 4,7 13,7 12,2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych 

Jak wynika z zaprezentowanych w tabeli danych, respondenci uwaŜają, Ŝe władze 
powinny przede wszystkim wykorzystywać Internet w celach informacyjnych.  
W woj. podkarpackim mieszkańcy najchętniej odwiedzą części zawierające np. godziny 
pracy urzędów, najnowsze informacje z Ŝycia kulturalnego, obwieszczenia itp. Zaledwie 
co trzeci badany uznaje, Ŝe poprzez stronę internetową moŜna dobrze promować walory 
gminy, z kolei co piąty widzi w ten sposób moŜliwość kontaktu mieszkańców  
z pracownikami Urzędu i władzami lokalnymi. Stosunkowo niewielki odsetek 
mieszkańców Podkarpacia postrzega Internet jako szansę wykreowania przyjaznego 
wizerunku wśród turystów czy inwestorów.  

Podsumowując wyniki zaprezentowanych badań naleŜy mieć nadzieję, iŜ wraz  
z rozwojem postępu technicznego podkarpackie gminy będą promować swoje walory 
przy uŜyciu coraz bardziej nowoczesnych metod i środków, z wykorzystaniem treści 
multimedialnych, takich jak np. filmy promocyjne czy wirtualne spacery, które  
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z pewnością zainteresują nie tylko mieszkańców, ale takŜe potencjalnych turystów czy 
inwestorów.   

Podsumowanie 
WdraŜanie koncepcji marketingu terytorialnego stało się koniecznością, poniewaŜ 

samorządy lokalne, podobnie jak inne struktury organizacyjne i społeczno-gospodarcze 
funkcjonując w ciągle zmieniającym się otoczeniu, spotykają się z coraz to nowymi 
wyzwaniami. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa, takŜe w odniesieniu do 
jednostki terytorialnej, popularność i atrakcyjność jej oferty w duŜej mierze jest 
uzaleŜniona od sposobu komunikowania się przedstawicieli (w tym zwłaszcza władz)  
z otoczeniem. W praktyce są to najczęściej róŜne działania promocyjne, w tym 
zwłaszcza instrumenty PR, które mają słuŜyć kształtowaniu i umacnianiu pozytywnego 
wizerunku danej miejscowości.  

Wykorzystując róŜne formy oddziaływania na zewnętrznych i wewnętrznych 
odbiorców oferty terytorialnej, coraz częściej władze samorządowe doceniają rolę 
Internetu. Upatrują w nim szanse dotarcia nie tylko do potencjalnych inwestorów czy 
turystów, ale takŜe, a moŜe nawet przede wszystkim do swoich mieszkańców, w tym 
zwłaszcza do ludzi młodych, wykształconych, otwartych na świat i nowe pomysły. 
Internet staje się skutecznym, a zarazem tanim sposobem informowania potencjalnych 
nabywców o ofercie terytorialnej oraz przekonywania i nakłaniania do zakupu 
poszczególnych subproduktów, kształtując przy tym pozytywny wizerunek konkretnej 
jednostki terytorialnej.  

W woj. podkarpackim obecność gmin w Internecie traktowana jest wciąŜ przede 
wszystkim jako sposób przekazywania informacji, w mniejszym stopniu jako 
nowoczesna i zarazem skuteczna forma promocji, umoŜliwiająca dotarcie do 
wyselekcjonowanych adresatów. Na razie jedynie część, najbardziej aktywnych gmin 
prowadzi za pomocą Internetu dialog z lokalną społecznością, co bez wątpienia 
przyczynia się do systematycznego podnoszenia jakości usług oraz umoŜliwia szybką 
reakcję na sytuacje kryzysowe.  

THE IMPORTANCE OF INTERNET IN MARKETING 
COMMUNICATION OF A TERRITORIAL UNIT  
(ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKIE  

VOIVODESHIP MUNICIPALITIES) 

Summary  
In the paper there are presented range and possibilities of the internet usage in the process  

of communication of local authorities with the citizens and other target markets. On the 
background of theoretical considerations pointing out increasing importance of the internet  
in promotion of territorial units, there is presented range and scale of a problem in Podkarpackie 
voivodeship municipalities. Generally the level of internet usage by the municipalities  
is satisfying. The survey research conducted among 300 respondents from Podkarpacie 
voivodeship proved that almost half of them make use of their commune’s website, mainly to get 
some information.  
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  

W KREOWANIU WIZERUNKU OBSZARU 

TURYSTYCZNEGO 

Streszczenie 
Na wizerunek regionu składają się wraŜenia, doznania i uczucia, które wywołuje on  

w otoczeniu. Wizerunek regionu nie jest czymś statycznym i trwałym, ale moŜna go ciągle 
poprawiać, czyli kształtować i zmieniać. System identyfikacji wizualnej to element komunikacji 
marketingowej, którego nie powinien pomijać region przy kształtowaniu czy modyfikowaniu 
swojej toŜsamości. Stanowi on jeden z filarów toŜsamości miejsca, dając podstawę do kreowania 
i utrwalania wizerunku w sposób świadomy. Dlatego teŜ przy konstruowaniu identyfikacji 
wizualnej naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby powstające u klientów skojarzenia utrwalały 
wizerunek, na jakim zaleŜy obszarowi i umacniały przewagę konkurencyjną miejsca w wymiarze 
komunikacyjnym. 

Całościowa identyfikacja w odniesieniu do obszaru 
turystycznego 

Rywalizacja o klienta jest obecnie wpisana w funkcjonowanie regionów 
turystycznych. Zyskanie przewagi nad konkurentami wymaga uatrakcyjnienia produktu 
turystycznego w sensie jakościowym, cenowym lub komunikacyjnym. Niezbędnym 
stają się narzędzia, które pozwoliłyby odróŜnić dane miejsce od innych, zbliŜonych pod 
względem oferowania. Tutaj pojawia się szansa, jaką daje wykorzystanie koncepcji 
całościowej identyfikacji (CI − corporate identity2). Całościowa identyfikacja to jeden  
z istotnych elementów zarządzania marką miejsca turystycznego przez władze 
samorządowe i organizacje odpowiedzialne za ten obszar działań w regionie3.  
CI pozwala na ułoŜenie w logiczną całość ogółu symboli, zachowań i przekazu 
stworzonych przez organizację w celu jednoznacznego rozpoznania i wyróŜnienia marki 
na rynku. Zintegrowanie działań w ramach CI, pozwoli dopiero zbudować poŜądany 

                                                           
1 Mariola Łuczak – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 
2 ToŜsamość firmy (corporate identity) – „(…) całokształt działań mających na celu wywołanie w otoczeniu określonego 

wyobraŜenia o przedsiębiorstwie. ToŜsamość to sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce być identyfikowane przez otoczenie. 
Jest odpowiednio zaplanowanym i upowszechnianym w otoczeniu rynkowym wizerunkiem przedsiębiorstwa”.  
Za: Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 108. 

3 „Marką będziemy nazywać kombinację produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących 
im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinację, która odróŜniając ofertę danego marketera od ofert konkurencyjnych, 
dostarcza konsumentowi wyróŜniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono 
nabywców i umoŜliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku”. Za: J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. 
PWE, Warszawa 2001, s. 12. „Markę moŜna równieŜ zdefiniować jako sumę wraŜeń, jakie odnoszą konsumenci w wyniku jej 
uŜywania”. Za: G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 14. 
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obraz marki4. Najistotniejsze składniki systemu całościowej identyfikacji to: system 
komunikacji, system zachowań i system wizualny.  

System komunikacji przejawia się w procesie przekazywania informacji o całej 
organizacji tak, aby zapewniać jej rynek i przewagę w konkurencji. Swoim zasięgiem 
obejmuje zarówno wewnętrzne, jak teŜ zewnętrzne grupy otoczenia. Natomiast system 
zachowań to istotny instrument budowania toŜsamości organizacji i obejmuje styl 
kierowania, style współpracy, zwyczaje, rytuały, ceremonie i święta. Jest to ogół relacji, 
które tworzą pracownicy w swoich kontaktach. Ostatnim elementem systemu CI jest 
system wizualny (visual identity), który obejmuje systematyczną i skoordynowaną 
komunikację symboliczną, zawartą we wszystkich elementach wizualnych organizacji5.  

Celem niniejszego artykułu będzie analiza systemu identyfikacji wizualnej  
i określenie jej znaczenia w kreowaniu wizerunku regionów turystycznych. Budowa 
systemu identyfikacji wizualnej w przypadku obszaru turystycznego wydaje się bardziej 
złoŜona, aniŜeli w przypadku przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu występowania 
funkcjonowania na danym terenie wielu podmiotów, których identyfikacja winna 
wspólnie tworzyć całościowy, jednorodny stylistycznie obiekt6. 

System identyfikacji wizualnej to kompleks róŜnych elementów graficznych, które 
pozwolą turystom na rozpoznanie regionu turystycznego i jego produktu oraz 
odróŜnienie go od miejsc konkurencyjnych. Podstawą systemu identyfikacji są tzw. 
elementy bazowe, do których zalicza się: nazwę organizacji, jej znak i/lub symbol, 
kolorystykę wszystkich elementów systemu, typografię. W przypadku przedsiębiorstw 
elementy te mogą być prawnie chronione i tworzą wtedy znak towarowy, który jest 
składnikiem majątku i moŜe być przedmiotem obrotu7. 

Wśród innych składników identyfikacji wizualnej moŜna wymienić: druki 
(akcydensy, formularze, wizytówki, listowniki, koperty), stemple, identyfikatory, środki 
transportu, materiały reklamowe i drukowane dla celów public relations, ubiór 
pracowników, oznakowanie, wystrój zewnętrzny i wewnętrzny elewacji oraz 
pomieszczeń, informację wizualną, flagi firmowe, opakowania czy wystrój stoisk 
targowych8. 

Z racji specyfiki poruszanej w artykule problematyki podstawowym przedmiotem 
rozwaŜań w ramach systemu identyfikacji wizualnej regionów turystycznych będą 
wybrane elementy bazowe systemu, czyli: logo, logotypy, kolorystyka i typografia. 
Wszystkie zasady i procedury zastosowania elementów toŜsamości wizualnej mogą 
zostać ujęte w przewodniku identyfikacji wizualnej9, który nazywany bywa takŜe księgą 
standardów CI, księgą znaków lub podręcznikiem toŜsamości organizacji. Przewodnik 
obejmuje minimalne wielkości, określające czytelność elementów graficznych, 
minimalny wzór obrazów czy teŜ układy kompozycyjne. 

                                                           
4 Por. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001,  

s. 83. 
5 J. Szocki: Wizerunek firmy w mediach. Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008, s. 12. 
6 E. Nawrocka: Kreowanie wizerunku obszaru recepcji turystycznej – wybrane problemy. W: Kreowanie wizerunku 

turystycznego regionów, gmin i miast. Red. A. Szwichtenberg, Zeszysty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 9, 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s. 54. 

7 A. Malewicz-Pełczyńska: System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej. W: Zarządzanie  
i Marketing. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-MenedŜerskiej „Milenium” nr 1, Gniezno 
2007, s. 23. http://www.gwshm.edu.pl/ebooks/zeszyt1/Art2.pdf. 

8 Komunikowanie się w marketingu. op. cit., s. 110-111; M. Chłodnicki: Komunikacja marketingowa jako narzędzie 
kształtowania relacji w usługach profesjonalnych. http://mup2006.blogspot.com/2009/03/komunikacja-marketingowa-jako-
narzedzie.html. 

9 Ang.: Design Manual. 
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Przewodnik obejmuje najczęściej dwie części: podstawową i rozszerzoną. Wersja 
podstawowa określa ramy wykonania materiałów promocyjnych i ma umoŜliwi ć 
egzekwowanie bazowych załoŜeń oznaczania. W wersji tej określone są: kształt logo 
określanego równieŜ jako godło lub symbol, jego wariacji kolorystycznych przy pełnym 
druku i druku w wersji czarno-białej; kolorów firmowych uŜywanych w samym logo  
i jego otoczeniu; czcionek zastosowanych w hasłach reklamowych lub informacjach 
produktowych, które mogą przybierać postać standardową lub czcionek projektowanych 
na Ŝyczenie klienta; rozmieszczenia logotypu na róŜnorodnych typach materiałów 
względem innych elementów graficznych10.  

Natomiast wersja rozbudowana reguluje wiele szczegółowych elementów systemu 
komunikacji marketingowej. Uszczegółowienie systemu identyfikacji wizualnej moŜe  
z kolei obejmować: szczegółowy layout opakowań, materiałów reklamowych, 
materiałów wykorzystywanych w public relations, materiałów wspierających sprzedaŜ; 
układ i zawartość merytoryczna stron internetowych; druki firmowe − z podziałem na 
korespondencję, elementy identyfikacji pracowników; stemple i pieczęcie firmowe; 
oznakowanie środków transportu, oznaczenie siedziby centrali, oddziałów i punktów 
współpracujących, sposób oznaczenia róŜnorodnych upominków reklamowych11.  

Znaczenie wizualizacji w funkcjonowaniu organizacji, a coraz częściej takŜe 
regionów turystycznych, podkreślają jej funkcje. System identyfikacji wizualnej: 
wpływa na decyzje wyboru klienta, róŜnicuje, tworzy zaufanie, ułatwia zapamiętanie, 
podkreśla indywidualny charakter, jak teŜ wzmacnia poczucie dumy wśród 
pracowników (co w przypadku miejsca turystycznego moŜe dotyczyć całej społeczności 
lokalnej)12. 

Właściwie zaprojektowany system identyfikacji wizualnej dla regionu 
turystycznego i jego produktów powinien spełniać szereg wymogów istotnych  
z perspektywy osiąganych przez władze samorządowe i organizacje celów. Przewodnik 
identyfikacji wizualnej powinien być zgodny z charakterem miejsca oraz jego produktu  
i stylem, spójny i logiczny, oryginalny, prosty i łatwy do zapamiętania13. 

Kreowanie wizerunku marki miejsca turystycznego 
PrzełoŜenie teorii dotyczącej przedsiębiorstwa na potrzeby obszarów turystycznych 

wydaje się moŜliwe. Pojęcie identyfikacji w tym przypadku odnosić się będzie do 
miejsca, traktowanego jako specyficzny produkt turystyczny. Jednak niezmiennie 
będzie to narzędzie przydatne w walce o klienta poprzez tworzenie poŜądanej wartości 
marki14.  Według S. Anholta marka jest duchem organizacji, powszechnym celem, który 
łączy organizację, miejsce, firmę oraz reputacją, która jest rezultatem zachowania 
organizacji lub samego produktu, lub teŜ doświadczenia ludzi z produktem lub usługą. 
Oznacza to, Ŝe marka nie jest związana tylko i wyłącznie ze świadomym aktem jej 
tworzenia15. Marka przyciąga ludzi i przekonuje ich, Ŝe dany produkt posiada pewne 
cechy, których w rzeczywistości moŜe mu brakować16. „Marka jest mnoŜnikiem 

                                                           
10 A. Malewicz-Pełczyńska: op.cit., s. 23. 
11 Ibidem, s. 24. 
12 Por. Komunikowanie się w marketingu. op.cit., s. 109-110. 
13 Por. A. Malewicz-Pełczyńska: op.cit., s. 28. 
14 Komunikacja marketingowa. op.cit., s. 81. 
15 S. Anholt: Brands beyond business. The Brands Lecture 2005. http://www.britishbrandsgroup.org.uk/library/ 

download/45dd81174dcf3, s. 4. 
16 H. Beckwith: Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 113. 
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wartości i jako taka zapewnia właścicielowi podstawową przewagę konkurencyjną: jest 
równie dobra, jak lokata w banku. MoŜna ją zastawiać, kupować, sprzedawać, moŜna  
w nią inwestować, moŜna poprzez dobre lub złe zarządzanie zwiększać lub zmniejszać 
jej wartość” 17. 

W definicjach marki moŜna wyróŜnić dwa sposoby jej rozumienia: jeden z punktu 
widzenia właściciela marki, zaś drugi z punktu widzenia nabywcy marki18. Odnosząc 
się do punktu widzenia właściciela mowa o toŜsamości marki (brand identity). Zgodnie 
z opinią J.N. Kapferera na toŜsamość marki składa się sześć najistotniejszych 
elementów, czyli: cechy, osobowość, kultura, związki, odbicie oraz wizerunek własny19. 
Analizując zagadnienie w aspekcie miejsca turystycznego moŜna stwierdzić, iŜ o jego 
toŜsamości będą decydować aspekty związane z turystyką, kulturą, dziedzictwem, 
posiadaniem markowych produktów, a takŜe wynikające z prowadzonej polityki, 
inwestowania czy zdolności do przyciągania nowych mieszkańców i biznesu. 

Natomiast patrząc na markę z punktu widzenia jej odbiorcy mowa o wizerunku 
marki (brand image). To nie właściciel kreuje wizerunek marki, powstaje on wyłącznie 
w głowach konsumentów w wyniku odbierania przez nich i przetwarzania licznych, 
związanych z nią sygnałów (uŜytkowanie, opinie, obietnice reklamowe, opakowanie, 
cena, miejsce sprzedaŜy i in.). Właściciel marki nie kreuje jej wizerunku, ale definiuje 
jej toŜsamość, która go współtworzy20. Powiązanie między toŜsamością a wizerunkiem 
marki przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. ToŜsamość a wizerunek marki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 102. 

Największym wyzwaniem pozostaje odpowiednie przełoŜenie toŜsamości marki na 
jej wizerunek. Najlepiej w taki sposób, aby obraz marki stworzony przez właściciela 
marki był identyczny z obrazem powstającym w umysłach konsumentów. I właśnie 
                                                           

17 S. Anholt:. Sprawiedliwość marek. Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 7-8. 
18 A.M. Zawadzka: Dlaczego przywiązujemy się do marki? GWP, Gdańsk 2006, s. 7. 
19 M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 96. 
20 J. Kall: Jak zbudować silną markę od podstaw. Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 27-28. 
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tutaj swoje zastosowanie znajduje proces brandingu. Instytut Marki Polskiej definiuje 
branding  jako proces projektowania, planowania, budowania i komunikowania marki – 
jej toŜsamości, nazwy, symboliki czy wartości w celu zbudowania reputacji  
i wizerunku21.  

Powszechnym jest przekonanie, Ŝe branding to jedynie strategia komunikacji, 
hasło, toŜsamość wizualna czy logo. W rzeczywistości jest on pojęciem znacznie 
szerszym. Jest to strategiczny proces tworzenia długoterminowej wizji miejsca, która 
ma być istotna i atrakcyjna z punktu widzenia jego kluczowych odbiorców i wpływa on 
na pozytywne postrzeganie miejsca. Projekt brandingu miejsca winien być 
zakotwiczony w społecznych, politycznych i gospodarczych celach społeczności, 
poprzez skupienie się na jego waŜnych cechach wyróŜniających, zidentyfikowaniu 
obietnicy poczynionej kluczowym grupom odbiorców, jak teŜ ciągłym komunikowaniu 
najistotniejszych, pozytywnych atrybutów obszaru. NiezaleŜnie od tego, czy region 
chce odbudować, wzmocnić, czy oŜywić swój wizerunek, całościowa strategia marki 
jest pierwszym krokiem do osiągnięcia celu22. identyfikacja wizualna jest tylko jednym 
z kluczowych elementów, które mogą stanowić początek kreowania wizerunku marki 
miejsca. 

Wykorzystanie identyfikacji wizualnej w budowaniu 
wizerunku miejsc turystycznych 

Podstawą konsekwentnej formy autoprezentacji jest jednolity system identyfikacji. 
Jego zunifikowany układ i czytelne reguły ułatwią realizację zamierzonych 
przedsięwzięć, a tym samym przyczyniają się do utrwalenia wizerunku marki  
w świadomości odbiorcy. Marka − brand jest budowana poprzez długofalowe działania 
i świadomą strategię komunikacji. 

W tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej obszaru turystycznego niezwykle 
waŜne miejsce zajmują elementy bazowe, a szczególnie logo, logotyp czy symbol 
turystyczny, kolorystyka i typografia. To właśnie one w prosty i łatwy sposób powinny 
komunikować najwaŜniejsze aspekty wizerunku. W skrajnym przypadku wyobraŜenie 
moŜe zostać zredukowane do prostego symbolu (np. niedźwiedź jako znak miasta 
Berlin, kangur jako symbol Australii czy moŜe bocian jako specyficzny symbol Polski). 
Istotnym aspektem wizualizacji jest takŜe odpowiednia kolorystyka, gdyŜ kolory mogą 
być róŜnie odbierane, biorąc pod uwagę określoną kulturę, płeć, wiek czy inne cechy 
społeczno-demograficzne. Ogólnie rzecz ujmując system identyfikacji wizualnej 
powinien zostać dostosowany do sposobu percepcji odwiedzającego dany obszar 
turystyczny23. 

Markę kraju zaczęto traktować w zbliŜonych kategoriach, jak markę produktu. 
Mówi się juŜ nie tylko brandingu narodowym, ale równieŜ o rebrandingu (national 
rebranding), którego istotnym celem staje się odnawianie i poprawianie wizerunku 
narodowego. Kreowanie wizerunku kraju oparte jest na promowaniu licznych, 
pozytywnych skojarzeń i stereotypów związanych z danym krajem24. 

                                                           
21 Instytut Marki Polskiej. http://www.imp.org.pl/branding-miejsc/branding-miejsc.html. 
22 Branding your city, Prophet, CEOs for Cities. marzec 2006, http://www.imp.org.pl/images/stories/ 

branding_miejsc/branding%20your%20city%20-%20ceo.pdf, s. 3. 
23 E. Nawrocka: op. cit., s. 55. 
24 W. Budzyński: Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki. Poltext, Warszawa 2008, s. 144. 
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Marki miejsc turystycznych zrodziły się jako wyraz uznania dla ich atrakcyjności, 
jakości, przewidywalności i oryginalności. Wszystkie marki powstają podobnie, zaś 
dynamika ich wzrostu jest podzielona na cztery etapy. Po pierwsze, musi być ona 
wyrazista i odmienna, co wyróŜnia ją spośród konkurentów. Po drugie, musi być 
uŜyteczna. Po trzecie, winna cieszyć się szacunkiem, a wraz z nim lojalnością 
konsumentów. No i po czwarte jej zadaniem jest dąŜyć do osiągnięcia stanu zaŜyłości  
z klientem. Marka to mocny wizerunek i dobra reputacja. Natomiast branding jawi się 
jako sztuka uwodzenia, w której na równi ze wszystkimi metodami i technikami 
marketingowymi, ogromne znaczenie mają urok, instynkt i intuicja. Turystyka zawsze 
polegała na uwodzeniu – urodą, egzotyką czy atrakcyjnością. Istotnym wydaje się, aby 
Polska jako kraj, była marką i jednocześnie reprezentowała wiele marek. Stąd kluczowe 
znaczenie dla wizualnego wyraŜenia idei przewodniej marki ma symbol, logo czy teŜ 
logotyp. Polska potrzebuje wyrazistego i atrakcyjnego symbolu, choć stworzono juŜ na 
potrzeby kreowania wizerunku kraju dwa bądź trzy symbole. śaden z nich nie został 
uznany za wystarczająco dobry, a zatem i ostateczny25. 

Turystyczne logo Polski powstało w ramach strategii produktów markowych. Dnia 
12 września 2001 roku wydano Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki26. Polskiej 
Organizacji Turystycznej przyznano w dokumencie wyłączne prawo uŜywania znaku 
promocyjnego. Zgodnie z zasadami korzystania oraz uŜyczania znaku POLSKA jest on 
prawnie chroniony i zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. POT reguluje, iŜ znak 
ten jest traktowany jako wyróŜnienie markowego produktu turystycznego i stanowi 
potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług. Znak POLSKA uŜyczany jest 
bezpłatnie po uzyskaniu pisemnej zgody na wykorzystanie znaku dla celów 
promocyjnych27.  Turystyczne logo Polski przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Turystyczne logo Polski 
Źródło: POT. http://www.pot.gov.pl/potgov_front_page. 

Poszczególne części (obraz, nazwa, czcionka, kolor, obszar i kontekst uŜytkowania) 
składają się na logo, które jednak jest czymś więcej niŜ ich prostą sumą. Analizując 
powyŜszy znak graficzny moŜna stwierdzić, iŜ ma miękkie kształty. Wyrysowany jest 
swobodną i naturalną linią. Prostota i naturalność to najbardziej widoczne składniki 
znaku. W kompozycji wykorzystano cztery kolory: zielony – oznaczający piękną 
przyrodę, niebieski – będący wyrazem morskich fal oraz wód rzek i jezior, granatowy – 
obrazujący wysokie góry oraz czerwony, w którym odbiorca winien dostrzec ciepło 
domowego ogniska (gościnność), a takŜe aspekty historyczne (zamki gotyckie licznie 
występujące w Polsce). Wśród najistotniejszych wad tego logo naleŜy wymienić brak 
indywidualności, odrębnego, narodowego charakteru. W znaku nie zawarto 

                                                           
25 M.A. Boruc: Marka dla Polski. POTparcie dla turystyki. W: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski.  

Red. J. Walasek. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-45. 
26 Dz. U. nr 105 poz. 1147 z dnia 27 września 2001. 
27 POT. http://www.pot.gov.pl/Kategorie/dzialalnosc/zarzadzanie_turystycznym_logo_polska/zasady-udostepniania/ 

potgov_second_category_view. 
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indywidualnych, unikatowych cech Polski, co powoduje, Ŝe jest on bardzo ogólnikowy. 
Takie logo mogłoby symbolizować wiele innych miejsc na świecie, a zmieniona nazwa 
uŜytkownika nie wpłynęłaby znacząco na czytelność przekazu28. Mocną stroną znaku 
jest konsekwentne stosowanie go we wszelkich materiałach drukowanych i środkach 
wizualnych. 

Inne wykorzystywane symbole Polski to biało-czerwone okno z otwartymi 
okiennicami, które powstało na potrzeby Wystawy Światowej EXPO 2000  
w Hanowerze oraz biało-czerwony latawiec unoszący się nad napisem Polska, pisany 
czcionką wykorzystaną do stworzenia napisu Solidarność, który miał promować nasz 
kraj w momencie wstępowania do Unii Europejskiej. Obydwa znaki miały charakter 
wyłącznie okazjonalny i były krytykowane z powodu niezbyt dobrej grafiki, czy teŜ nie 
najlepszych skojarzeń (latawiec oznacza ulotność, częste zmiany). 

Promocją Polski, poza POT, zajmuje się wiele organizacji, ale bez spójnej myśli  
i prowadzenia działań koordynujących. Skutkiem jest brak jednolitej i sensownej 
narodowej promocji29. Turystyczna marka Polski jest turystycznym wcieleniem 
(mutacją) marki kraju. Nazwa marki powinna brzmieć: „Polska” i powinna być 
pierwszą nazwą marki, obecną w kaŜdym przekazie. Dopuszczalne jest 
wykorzystywanie obcojęzycznych odpowiedników nazwy, ale wyłącznie jako 
uzupełnienie nazwy Polska. Ta nazwa, po upowszechnieniu powinna stać się 
bezkonkurencyjnym wyróŜnikiem. Ideą przewodnią marki jest twórcze napięcie 
(creative tension), zaś o jej wymiarze stanowią: inwestycje zewnętrzne, markowy 
eksport, turystyka i dyplomacja publiczna30. Budowanie całościowej marki POLSKA™ 
jest szansą na uzyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku międzynarodowym. 
Turystyczne logo i jego zmiana wydaje się sprawą drugorzędną i konsekwentnie 
stosowane w obecnej wersji moŜe być istotnym elementem w budowaniu wizerunku 
kraju. 

Kolejnym przykładem działań na rzecz kreowania wizerunku obszaru 
turystycznego jest identyfikacja wizualna stosowana w województwie pomorskim. 
Identyfikacja wizualna realizowana w regionie opiera się na trzech równolegle 
funkcjonujących znakach. Dwa z nich identyfikują województwo. Pierwszy znak 
określany jako główny (herb i logotyp) jest ściśle związany z Marszałkiem, Urzędem 
Marszałkowskim, Samorządem Województwa Pomorskiego i co jest z tym związane, 
ma charakter oficjalny i zasady posługiwania się nim reguluje odpowiednia Uchwała 
Zarządu Województwa Pomorskiego. Będzie on wykorzystywany w ściśle określonych 
sytuacjach – w słuŜbowych drukach i wydawnictwach urzędowych. Natomiast drugi 
znak pełni rolę znaku promocyjnego i wyraŜając ideę „Pomorskie – dobry kurs” 
wpisuje się w działania promocyjne prowadzone przez Urząd Marszałkowski, jak teŜ 
przez jednostki mu podległe. Znak promocyjny ma szerokie zastosowanie i pojawia się 
wszędzie tam, gdzie celem jest zyskanie sympatii odbiorców komunikatu, zachęcenie 
turystów do przyjazdu lub teŜ wytworzenie korzystnej atmosfery wokół atrybutów 
województwa pomorskiego, jako obszaru działania. Zasady stosowania znaku 

                                                           
28 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005, s. 249-250. 
29 M.A. Boruc: op.cit., s. 45. 
30 Ekspertyza na zlecenie POT. Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. 

ZałoŜenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróŜy turystycznych na lata 2009-2015. 
Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2008, s. 36-37, 67. 
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promocyjnego zawarte zostały w przewodniku identyfikacji wizualnej Look Book 2008, 
opracowanym przez agencję reklamową Mr Bloom31.  

Znak przedstawia maszerującego człowieka, złoŜonego z trzech elementów. Słońce 
symbolizuje radość, energię, rozwój. Fala, tworząca ręce, podkreśla nadmorskie 
połoŜenie województwa, wypoczynek oraz dynamikę. Strzałka, przypominająca nogi, 
moŜe mieć dwa znaczenia. Z jednej strony wskazuje kurs, kierunek północny,  
a z drugiej przypomina dach domu − symbol opieki i gościnności32. Pod grafiką 
umieszczono logotyp będący hasłem promującym województwo – „Pomorskie – dobry 
kurs”. Znaki podstawowe w tworzeniu identyfikacji wizualnej województwa 
pomorskiego przedstawia rysunek 3. 
 

 
Rys. 3. Znak główny i znak promocyjny identyfikujące województwo pomorskie 
Źródło: Look Book 2008. http://www.wrotapomorza.pl/res/wizytowka/region/herby/look_book_2008.pdf,  

s. 2. 

Dalsza analiza identyfikacji wizualnej dotyczy jedynie znaku promocyjnego 
województwa. Symbol (ludzik) moŜe występować samodzielnie, bez logotypu: 
„Pomorskie – dobry kurs” oraz w dwóch wariantach: poziomym lub pionowym  
z hasłem: „Pomorskie – dobry kurs”. Wykorzystanie właściwego układu uwarunkowane 
jest sytuacją i miejscem zastosowania. Znak powinien być wykorzystywany, jeśli to 
tylko moŜliwe, w wariancie podstawowym: wraz z logotypem. Kroje pisma 
zastosowane w logotypie to Calibri Italic Normal oraz Calibri Italic Bold. Przewodnik 
identyfikacji wizualnej prezentuje ponadto moŜliwość uŜycia znaku w czterech (poza 
polską) wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Znak 
ma swoją minimalną wielkość, przy zachowaniu której jest czytelny i odbierany  
w całym swym wyrazie. Jest to wielkość 15 mm w podstawie (wariant pionowy),  
25 mm w podstawie (wariant poziomy) i 8 mm w podstawie, jeśli symbol występuje bez 
logotypu. Znak promocyjny występuje głównie w kolorach podstawowych, na białym 
tle. W sytuacji ciemnego tła, naleŜy wykorzystywać pole znaku. Jedynie  
w wyjątkowych sytuacjach moŜna zastosować znak w kontrze lub zamienić czarny 
kolor w logotypie na biały. Znaku nie wolno zniekształcać poprzez rozciąganie, 
wyginanie, dodawanie perspektywy i poprzez inne czynności, zmieniające jego wygląd 
i proporcje. Budowanie przestrzennych form ze znaku, tworzenie outline’u  
i perspektywy moŜliwe jest tylko w materiałach elektronicznych, typu: prezentacja 
multimedialna czy materiał telewizyjny33.  

Wśród innych doprecyzowanych w przewodniku elementów bazowych znalazły się 
takŜe: kolorystyka, pola ochronne, elementy graficzne uzupełniające, jak teŜ 
monochromatyczne i achromatyczne wersje obu znaków. Ponadto przewodnik 

                                                           
31 Look Book 2008. http://www.wrotapomorza.pl/res/wizytowka/region/herby/look_book_2008.pdf, s. 2. 
32 M. Sandecki: Województwo pomorskie ma własne logo. „Gazeta Trójmiasto” z dnia 27.06.2007. http://miasta.gazeta.pl/ 

trojmiasto/1,35612,4257131.html?skad=rss. 
33 Look Book 2008. op. cit., s. 3-14.  
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identyfikacji wizualnej dla znaków województwa pomorskiego wskazuje nośniki 
identyfikacji – artykuły reklamowe, akcydensy ze znakami, omawia materiały 
drukowane – koperty, bloczki notatnikowe, dyplomy, korespondencję elektroniczną, 
układ prezentacji Power Point, teczki i inne artykuły reklamowe (długopisy, przypinki, 
badge, smycze, torby reklamowe, koszulki reklamowe, kubeczki promocyjne, kompas  
i wskaźnik), jak teŜ pokazuje inne moŜliwości zastosowania znaku promocyjnego  
w trakcie targów i spotkań (ścianka wystawiennicza, roll-up, koziołki i bannery), na 
ulotkach, okładkach ksiąŜek, samochodach, w ogłoszeniach prasowych i wiele innych. 

Kolejnym przykładem identyfikacji wizualnej wpływającej na kreowanie 
wizerunku turystycznego województwa pomorskiego jest znak graficzny Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, opracowany przez agencję reklamową Studio 
Berda. Logotyp PROT-u przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Logotyp Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Źródło: System Identyfikacji Znaku Graficznego PROT. http://www.prot.pomorskie.info/load/siw/48.pdf, s. 7. 

Logotyp PROT-u to forma dynamiczna nadająca całości skojarzenie ruchu, 
dynamiki, aktywności. Liternicze, a zarazem ilustracyjne elementy „P” „R” „O” „T” s ą 
wkomponowane w dwa łuki symbolizujące wodę oraz bogate walory przyrodnicze 
regionu. Jednocześnie tworzą one najbardziej charakterystyczną cześć województwa 
pomorskiego. Litera „P” przedstawia natomiast stylizowany Ŝagiel. „R” nawiązuje do 
formy ptaka. „O” − słońce. „T” − windsurfing. Znak występuje wyłącznie na białym tle. 
Nie dopuszcza się moŜliwości stosowania tła kolorowego, jak teŜ niemoŜliwy jest 
deseń, appla, czy teŜ rastrowane zdjęcie. Wielkość logo z napisem nie moŜe być 
mniejsza niŜ 3 cm. W przypadku konieczności wykorzystania mniejszego znaku, naleŜy 
go stosować bez napisu. Liternictwem, które doskonale współpracuje z logiem jest 
prosty i czytelny krój Futurum34. System identyfikacji dla znaku PROT obejmuje takŜe 
wiele innych szczegółowych aspektów związanych z wizualizacją znaku w róŜnych 
sytuacjach jego wykorzystania. Jest to podstawowy znak stosowany we wszystkich 
materiałach promujących województwo pomorskie i jego produkt turystyczny. 

Ostatnim elementem przedstawionym w artykule będzie przedstawienie ogólnych 
załoŜeń dla identyfikacji wizualnej województwa pomorskiego w dziedzinie turystyki. 
Projekt obejmuje prezentację róŜnych formatów tablic informacyjnych, które będą 
stosowane w obszarach turystycznych. Zasadniczym elementem projektu jest „wstęga”. 
Poprzez płynną, dynamiczną formę, kolor oraz charakterystyczny układ pasów stanowi 
ona rozpoznawalny i wyrazisty znak graficzny. Jej krzywizna moŜe wyznaczać zarówno 
granice barw, jak i kształt samych obiektów. Kolor i forma „wstęgi” nawiązują do 
charakterystycznych cech plastycznych linii brzegowej Pomorza. Szerszy 
ciemnoniebieski pas stanowi tło dla ewentualnych znaków graficznych, np. logotypów 
lokalnych organizacji turystycznych lub herbów samorządów lokalnych będących 

                                                           
34 System Identyfikacji Znaku Graficznego PROT. http://www.prot.pomorskie.info/load/siw/48.pdf, s. 5-19. 
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administratorami tablic35. Przykłady zastosowania elementu graficznego w postaci 
wstęgi na tablicach informacyjnych zaprezentowano na rysunku 5. 
 

 
 
Rys. 5. Projekty tablic informacyjnych wzmacniające identyfikację wizualną województwa pomorskiego 
Źródło: System identyfikacji wizualnej województwa pomorskiego w zakresie turystyki. 

http://www.wrotapomorza.pl/res/dtumwp/documents/system_identyfikacji_wizualnej.pdf, s. 1-11. 

Tematyka kształtowania wizerunku obszarów turystycznych podjęta w artykule jest 
tym bardziej uzasadniona, iŜ istotnym czynnikiem wyboru miejsca docelowego 
wyjazdu jest obraz tego miejsca powstający w świadomości turystów. System 
identyfikacji wizualnej to element komunikacji marketingowej, który z pewnością 
pozwala na budowanie, czy wzmacnianie toŜsamości obszaru oraz daje podstawę do 
wykreowania poŜądanego wizerunku marki miejsca turystycznego w umysłach 
odbiorców. 

SYSTEM OF VISUAL IDENTIFICATION IN CREATION  

OF THE TOURIST AREA BRAND 

Summary 

The region’s image consists of impressions, experiences and feelings it evokes  
in the surrounding. The region’s image is not something stable and permanent, it can be 
continuously improved, meaning developed and changed. The visual identity is a part  
of marketing communication, which no tourist place should ignore during forming or modifying  
a strategy. It is one of the most important parts of a general identity and gives foundations  
for aware building of place image. Thus, while constructing a visual identification, efforts should 
be made so that the associations made by tourists strengthened the desired image and 
strengthened the competitive advantage of a place. 

                                                           
35 System identyfikacji wizualnej województwa pomorskiego w zakresie turystyki. http://www.wrotapomorza.pl/ 

res/dtumwp/documents/system_identyfikacji_wizualnej.pdf, s. 1. 
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SYSTEM CAŁOŚCIOWEJ IDENTYFIKACJI  

W MARKETINGU TERYTORIALNYM 

Streszczenie 
Artykuł porusza kwestie związane z systemem całościowej identyfikacji w marketingu 

terytorialnym. Przedstawione zostały takŜe wybrane teoretyczne zagadnienia odnoszące się do 
kreowania wizerunku jednostki terytorialnej. W dalszej części opisany został proces budowy 
całościowej identyfikacji jako waŜny aspekt w promocji miast i regionów. Podkreślono waŜną 
rolę władz lokalnych i innych środowisk w budowaniu spójnej strategii promocyjnej. W ramach 
podsumowania podkreślono rolę formuły identyfikacja – integracja – działanie w implementacji 
załoŜeń całościowej identyfikacji. 

Wprowadzenie  
W konkurencyjnym otoczeniu kaŜdy region, miasto stara się stworzyć jak najlepsze 

warunki do Ŝycia swoim mieszkańcom, podnosić nieprzerwanie ich standard Ŝycia oraz 
przedstawić jak najkorzystniejszą ofertę w aspekcie przyciągania inwestycji, rozwoju 
turystyki na swoim terenie. System całościowej identyfikacji (Corporate Identity), 
stanowiący w odniesieniu do marketingu terytorialnego, część mechanizmu promocji 
miasta, regionu moŜe być elementem, który pomoŜe budowanie przewagi 
konkurencyjnej. W określonych warunkach właściwe wykorzystanie wszystkich 
elementów całościowej identyfikacji sprzyja kształtowaniu i wzmacnianiu toŜsamości 
regionalnej, przywiązanie do określonego obszaru, poczucie dumy oraz prestiŜu 
związanego z miejscem pracy i zamieszkania. 

System wpływa równieŜ na kształtowanie wizerunku podmiotu na zewnątrz. Sam 
wizerunek to sposób, w jaki dany obszar, firma jest postrzegany przez innych. 
Immanentną cechą wizerunku jest jego zmienność i niestabilność. MoŜe on ulegać 
wzmocnieniu, jednak poprzez niewłaściwe działania stosunkowo szybko zostaje 
nadszarpnięty lub całkowicie zaprzepaszczony. W uproszczeniu moŜna powiedzieć, iŜ 
jest to kreowanie w opinii publicznej pozytywnego obrazu organizacji. Podmioty, 
którym udaje się stworzyć taki obraz i których nazwa wywołuje w szerokiej opinii 
publicznej pozytywne skojarzenia, mają znacznie większe szanse na pozyskanie 
wartościowych partnerów i na korzystne ułoŜenie sobie współpracy z nimi2. W innym 
ujęciu moŜna powiedzieć, Ŝe wizerunek to konglomerat doświadczeń, informacji, 
opinii, oczekiwań, wyobraŜeń, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub 
regionu, jednostki samorządu terytorialnego, ukształtowany w świadomości bądź 

                                                 
1 Andrzej Raszkowski − dr, Zakład Gospodarki Lokalnej, Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 A. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 1996, s. 131. 
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podświadomości znaczącej liczby odbiorców3. Wizerunek moŜna takŜe traktować jako 
subiektywny oraz emocjonalny stosunek, pogląd i ocenę odnośnie danego obszaru lub 
miejscowości4. 

System całościowej identyfikacji pozwala zogniskować prowadzone działania 
promocyjne i lepiej przedstawić, uwypuklić wszystkie atuty posiadane przez daną 
jednostkę terytorialną. Stanowi on podstawę do wykreowania unikalnego wizerunku 
marki firmy, regionu, produktów czy wydarzeń zgodnie z poŜądanym kierunkiem ich 
pozycjonowania na rynku. Układa w logiczną i spójną całość ogół symboli oraz 
zachowań stworzonych przez firmę, region w celu jednoznacznego rozpoznania  
i wyróŜnienia na rynku. Określa zespół strategicznie zdefiniowanych narzędzi, które 
budują kompleksowy program całościowej identyfikacji. 

Teoretyczne aspekty marketingu terytorialnego i sys temu 
całościowej identyfikacji  

Istnieje szereg definicji odnoszących się do marketingu terytorialnego. Marketing 
terytorialny moŜna rozumieć jako całokształt podejmowanych działań mających na celu 
przyciągnięcie do danego regionu inwestorów. W ramach marketingu terytorialnego 
powinno promować się regionalne (lokalne) przedsiębiorstwa i budować korzystny 
wizerunek regionu na zewnątrz. 

JeŜeli będzie się postrzegali marketing jako proces zarządzania, który ekonomicznie 
i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspokaja potrzeby klientów, wówczas marketing 
terytorialny moŜna zdefiniować jako rynkową koncepcję zarządzania jednostką 
osadniczą. Zarządzanie to będzie miało na celu zaspokojenie potrzeb i pragnień 
mieszkańców oraz inwestorów zewnętrznych przez wcześniejsze ich rozpoznanie  
i przewidywanie zmian, oparte jednocześnie na racjonalnym wykorzystaniu 
posiadanych zasobów5. 

Analizując strukturę marketingu terytorialnego moŜna wyróŜnić z jednej strony 
marketing zewnętrzny, skierowany do podmiotów spoza danej jednostki terytorialnej. 
Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie potencjalnych rezydentów, 
przedsiębiorców, studentów, itd. Z drugiej strony jest marketing wewnętrzny, którego 
działania adresowane są do mieszkańców i miejscowych podmiotów.  

Podobnie jak w przypadku marketingu terytorialnego równieŜ całościowa 
identyfikacja doczekała się róŜnych definicji i interpretacji. MoŜna ją rozumieć, jako 
uporządkowany zestaw wszelkich informacji o danej firmie, regionie. W ramach 
takiego zestawu mieści się cały szereg składowych, począwszy od znaku towarowego, 
poprzez sposoby komunikacji z otoczeniem, skończywszy na standardach zachowań 
pracowników firmy, czy przedstawicieli władz lokalnych. W innym ujęciu całościową 
identyfikację moŜna postrzegać jako zespół działań obejmujących całą firmę, jednostkę 
terytorialną, kształtujący wizerunek zewnętrzny. System całościowej identyfikacji nie 
daje optymalnych korzyści, gdy funkcjonuje bez wsparcia innych elementów 

                                                 
3 M. Zboralski: Nazwy firm i produktów. PWE, Warszawa 2000, s. 272. 
4 A. Kornak: Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wyd. Comer, 

Toruń: 1997, s. 166.  
5 A. Szromnik: Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: Marketing terytorialny.  

Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 36. 
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komunikacji i działań marketingowych, tj. badania marketingowe, polityka 
dystrybucyjna i cenowa, kształtowanie produktu6. 

Warto równieŜ podkreślić, podając za A. Szromnikiem, brak moŜliwości stosowania 
prostych i bezpośrednich analogii pomiędzy ogólnymi, uniwersalnymi systemami 
marketingu wypracowanymi na „klasycznym” rynku dóbr konsumpcyjnych oraz rynku 
„ofert” jednostek terytorialnych. PowyŜsza sytuacja podyktowana jest ogromną 
złoŜonością strukturalną procesów marketingowych wyraŜających relacje między 
jednostkami terytorialnymi a ich rynkami7.  

Elementy CI w jednostkach terytorialnych 
W ramach promowania regionu, miasta coraz częściej wykorzystuje się system 

całościowej identyfikacji (CI). Początkowo całościową identyfikację wykorzystywano 
w odniesieniu do firm, z czasem zaczęto jej uŜywać w procesie budowania toŜsamości 
rynkowej, kreowaniu wizerunku, wzmacnianiu marki tak złoŜonych organizmów, jakim 
są jednostki terytorialne. Na rysunku 1 przedstawiony został przykładowy proces 
tworzenia Corporate Identity.  

 
Rys. 1. Proces powstawania projektu Corporate Identity 
Źródło: P. Ruszak, K. Prewęcka: Marka dobrze zidentyfikowana. „Media i Marketing” 2002, nr 4, s. 19. 

                                                 
6 S. Kaczmarczyk: System całościowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy. W: Marketing przyszłości. 

Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 68. 

7 A. Szromnik: Marketing terytorialny jako proces kształtowania i oferowania wartości dla klientów miast i regionów. 
„Samorząd Terytorialny” 2007, nr 1-2, s. 117. 
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WaŜnym elementem całościowej identyfikacji w odniesieniu do miast, regionów 
jest System Identyfikacji Wizualnej (SIW), który moŜna rozumieć jako zarządzanie 
spójnością takich elementów jak nazwa i logotyp, układ graficzny, kolorystyka, 
i charakterystyka wszystkich materiałów uŜywanych w promocji. Na przykładowy 
System Identyfikacji Wizualnej mogą składać się: 

– symbol regionu/miasta (znak i logotyp), 
– kolory firmowe, 
– symbole dekoracyjne, 
– typografie dekoracyjne, 
– druki firmowe/urzędowe (papier, koperty, dokumenty, teczki, itd.), 
– identyfikatory pracowników, np. Urzędu Miasta, 
– stemple, 
– materiały reklamowe (broszury), 
– materiały drukowane dla celów public relations, 
– środki transportu (właściwie oznakowane samochody), 
– ubiór pracowników, 
– wystrój stoisk targowych, wystawienniczych, 
– aranŜacja wnętrza siedziby firmy/urzędu oraz wygląd otoczenia, 
– tablice i tabliczki informacyjne, 
– szyldy reklamowe, 
– układ strony internetowej, np. miasta, 
– gadŜety i wiele innych elementów. 
Dobrze zaprojektowany System Identyfikacji Wizualnej opiera się głównie na 

zasadzie moŜliwie najczęstszego powtarzania charakterystycznych znaków, kształtów 
czy kolorów. Jego celem jest uzyskanie pełnego zapamiętania nazwy, aby utrwalić ją  
w świadomości otoczenia i wykreować pozytywny wizerunek na rynku. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe efektywne zarządzanie wizerunkiem, w tym wizerunkiem regionu, miasta 
warunkowane jest standaryzacją działań wizualnych, czyli prawidłowym doborem  
i funkcjonowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

W kwestii powodzenia wprowadzanego systemu istotne jest konsekwentne 
i długofalowe (wieloletnie) postępowanie zgodnie z zasadami i wytycznymi przyjętymi 
w projekcie. System Identyfikacji Wizualnej moŜe być w międzyczasie 
rozbudowywany o dodatkowe elementy, sama jego konstrukcja pozwala na takie 
rozwiązanie, naleŜy jednak trzymać się podstawowych elementów stanowiących o jego 
oddziaływaniu (logo, kolorystyka, itd.)  

Jednostki terytorialne dostarczają o wiele więcej moŜliwości kreowania marki  
i budowania wizerunku niŜ „klasyczne” produkty. Poszukując wyróŜników dla miast  
i regionów naleŜy pamiętać, Ŝe wszystkie elementy stanowiące o ich atrakcyjności 
budują wyjątkowość, osobowość, klimat w stopniu większym niŜ w przypadku 
tradycyjnych produktów, z którymi empiryczne doświadczenia nie bywają tak 
wielowymiarowe8. 

Uszczegółowieniem procesu powstawania projektu Corporate Identity są 
zaproponowane etapy kreacji CI w jednostkach terytorialnych (rys. 2). Podobnie jak 
przy opracowywaniu innych koncepcji strategicznych dedykowanych dla miast  
i regionów wychodzi się od analizy posiadanego potencjału. Szczególną uwagę naleŜy 

                                                 
8 A. Gołębicka, M. Musioł: Miasto jako marka. „Marketing w Praktyce” 2009, nr 1, s. 67. 
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zwrócić na określenie najwaŜniejszych, kluczowych zasobów, mogących stanowić bazę 
do dalszych działań (np. zabytki architektury, popularne eventy, pomniki przyrody, 
szlaki turystyczne, produkty lokalne, itd.). Wspomagającą metodą na tym etapie będzie 
analiza SWOT identyfikująca silne i słabe strony oraz szanse i zagroŜenia. Przedmiotem 
analizy moŜe być region, przedsiębiorstwo, inwestycja lub dowolna organizacja.  

 
Rys. 2. Etapy dochodzenia do Systemu Całościowej Identyfikacji (CI) 
Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym etapem jest opracowanie wiodącej idei, motywu przewodniego, 
będącego wyróŜnikiem tworzonego CI, np. Zgorzelec miastem wielu kultur, 
Bolesławiec miastem ceramiki, Jelenia Góra perłą Karkonoszy, Małopolska miejscem 
dla ludzi przedsiębiorczych, Śląsk z pozytywną energię, itd. Po ustaleniu 
najwaŜniejszych atutów i wybraniu idei przewodniej określana jest projekcja metod 
wykonawczych. W procesie wdraŜania naleŜy odwołać się do zespołu 
odpowiedzialnego za wdraŜanie i kontrolę, uwarunkowań budŜetowych, szczegółowego 
harmonogramu działań. Finalnym etapem jest sama realizacja wspierana bieŜącym 
monitoringiem i kontrolą osiąganych rezultatów w stosunku do załoŜeń.  

Obecnie część podmiotów posiada juŜ profesjonalne Systemy Identyfikacji 
Wizualnej lub inne elementy systemu całościowej identyfikacji. Jako przykład mogą 
tutaj posłuŜyć, m.in. gminy: Polkowice, Osiecznica, Niedrzwica DuŜą, czy Powiat 
Poznański. Wśród miast moŜna wymienić: Lublin, Czeladź, Sieradz, Puławy, Ostrołękę. 
System funkcjonuje w województwie łódzkim. Powstają takŜe systemy całościowej 
wizualizacji odnoszące się do subregionów danego województwa. Na Dolnym Śląsku są 
to subregiony: Karkonosze i Góry Izerskie, Przedgórze Sudeckie, Góry i Pogórze 
Kaczawskie, Nysa – Kwisa – Bóbr, Dolina Odry Wschód, Dolina Odry Zachód, Masyw 
ŚlęŜy, Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy, Ziemia Kłodzka, Ziemia Wałbrzyska, 
Bory Dolnośląskie.  
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Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜna stwierdzić, Ŝe postępujący wzrost 
znaczenia marketingu terytorialnego i promocji jednostek terytorialnych pozwoli na 
rozprzestrzenianie się idei budowania systemów całościowej identyfikacji. System 
komunikacji w ramach CI powinien porządkować działania promocyjne przy 
wykorzystaniu planu komunikacji marketingowej, który określa9: 

a) docelową grupę adresatów komunikacji promocyjnej, 
b) precyzyjne, mierzalne cele, które dana jednostka terytorialna zamierza 

osiągnąć, 
c) określenie treści przekazu emitowanego do grupy docelowej, 
d) określenie środków promocji, 
e) ustalenie budŜetu na promocję, 
f) zdefiniowanie zbioru środków promocyjnych w powiązaniu z planowanym 

budŜetem, 
g) rozpoczęcie koordynacji całości planowanych zadań, 
h) ocenę osiągniętych wyników i ocenę stopnia realizacji planu promocji. 
Trzy elementy są kluczowe dla całościowej identyfikacji: system wizualny, system 

zachowań oraz system komunikacji10 − rys. 3. 

 
 
Rys. 3. Elementy tworzące System Całościowej Identyfikacji (CI) 
Źródło: opracowanie własne. 

Istotne znaczenie w procesie tworzenia systemu całościowej identyfikacji odgrywa 
system zachowań, w którym kluczową rolę mogą odgrywać kompetencje władz 
lokalnych, regionalnych. We wdraŜaniu strategicznych idei odpowiednie kwalifikacje, 
profesjonalizm i konsekwencja w działaniu są warunkami koniecznymi do osiągnięcia 
finalnego sukcesu. Dobór właściwej kadry zarządzającej projektami, kreatywność 

                                                 
9 T. Domański: Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego. W: Marketing 

terytorialny. Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 130 – 131. 
10 M. Puzio, M. Skotarczyk: Całościowa identyfikacja w strategii firmy. „Marketing w Praktyce” 2002, nr 1, s. 25.  
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w konstruowaniu długofalowych działań promocyjnych, współpraca z lokalnymi 
środowiskami, pozyskiwanie pozabudŜetowych źródeł finansowania są jednymi z wielu 
kwestii, na które władze lokalne, regionalne powinny zwrócić szczególna uwagę. 

Podsumowanie 
System całościowej identyfikacji w swojej pierwotnej formie dedykowany był dla 

przedsiębiorstw, z czasem jego idea zaczęła przenikać na cały obszar oddziaływania 
koncepcji marketingowych, w tym do marketingu terytorialnego. W procesie 
budowania całościowej identyfikacji w odniesieniu do jednostek terytorialnych naleŜy 
podkreślić konieczność działań długofalowych i konsekwentnych, angaŜujących 
moŜliwie najwięcej lokalnych, regionalnych środowisk.  

W ramach implementacji załoŜeń całościowej identyfikacji na grunt marketingu 
terytorialnego i oferty rynkowej jednostek terytorialnych, moŜna kierować się 
uniwersalną formułą Identyfikacja – Integracja – Działanie (IIA), która wyraŜa 
następujące po sobie procesy zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów, w tym 
wypadku wdroŜenia całościowej identyfikacji (rys. 4). Formuła została pomyślana jako 
pomocnicze narzędzie w aspekcie wdraŜania strategicznych koncepcji w jednostkach 
terytorialnych. Poszczególne składowe formuły moŜna rozpisywać i modyfikować,  
w zaleŜności od zaistniałej sytuacji.  

 
Rys. 4. Formuła Identyfikacja – Integracja – Działanie (IIA) 
Źródło: opracowanie własne. 

W ramach identyfikacji moŜna diagnozować najatrakcyjniejsze elementy oferty 
jednostki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem markowych produktów. 
Integracja zakłada harmonijną współpracę wszystkich środowisk danego obszaru na 
rzecz wzmocnienia jego wizerunku i pozycji konkurencyjnej. Ostatnim elementem 
formuły jest działanie. Zakłada ono realne wprowadzanie w Ŝycie wszystkich załoŜeń  
i konsekwentną ich realizację wspomaganą monitoringiem.  
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Summary 

The paper presents concepts related to corporate identity in territorial marketing. There are 
also covered chosen theoretical aspects of territorial unit’s image creation. Further, there  
is described corporate identity building process as an important aspect in towns and regions’ 
promotion. The important role of local authorities and other environments in coherent promotion 
strategy building is emphasized. In the summary the role of identification – integration – action 
formula in implementation of corporate identity principles has been emphasized. 
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KREOWANIE, WDRAśANIE I KOMUNIKACJA MARKI 
REGIONU NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECINA 

Streszczenie 
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe obecnie jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej podejmują 

działania w celu wykreowania marki danego miasta/regionu. Jest to istotny element wyróŜnienia 
wśród innych regionów. W artykule przybliŜono proces kreacji marki oraz jej wdraŜania, 
podkreślając rolę komunikacji, dla miasta Szczecina. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe jest to proces 
wieloetapowy i na kaŜdym etapie bardzo istotna jest komunikacja. Nie jest bowiem moŜliwe 
wdroŜenie marki bez akceptacji otoczenia, jej odbiorców. 

Wprowadzenie 
Obecnie coraz częściej regiony, miasta, aby się wyróŜnić tworzą strategie marki. 

Branding, który z praktyki komercyjnej wkroczył w przestrzeń samorządową, w tym 
drugim przypadku jest o wiele bardziej skomplikowany. Miasto jest bardziej złoŜonym 
organizmem i zjawiskiem niŜ firma czy produkt. Mimo skomplikowanej natury, 
samorządy zaczynają doceniać moŜliwości marki. Wynika to z powszechnego 
konkurowania, takŜe pomiędzy jednostkami terytorialnymi. Nie wystarcza juŜ więc 
nazwa tj. Szczecin, Poznań, Katowice… i proste skojarzenia, często podświadome 
odczucia, które się z tymi nazwami wiąŜą. Samorządy wchodzą na ścieŜkę 
eksponowania lub kreowania skojarzeń, które chcą do swych nazw przywiązać. W ten 
sposób powstają marki samorządowe, które konkurują ze sobą o zainteresowanie  
i uwagę, a w konsekwencji o turystów, inwestorów, gości, a takŜe powiększenie lub 
utrzymanie grupy mieszkańców. 

Marki miejskie dostarczają swoim odbiorcom − podobnie jak komercyjne − wielu 
korzyści, zarówno emocjonalnych, jak i funkcjonalnych. DąŜą do przywiązania ich do 
siebie, aby „Ŝyli” filozofi ą marki, utoŜsamiali się z nią. Z tego względu bardzo waŜne 
jest przekonanie do marki, wdraŜanie jej w rzeczywistość miejską. Jest to proces 
niezwykle skomplikowany, jeśli wziąć pod uwagę mnogość realizowanych przez miasto 
funkcji, złoŜoność grup interesariuszy oraz czynników m.in. historycznych, 
społecznych i kulturowych, które kaŜdego dnia wpływają na postrzegania miasta. 

W kreowaniu marki miasta, poza uzmysłowieniem sobie, co jest najmocniejszą,  
a do tego unikalną jego cechą, szczególnego znaczenia nabiera konsekwentna  
i długoterminowa perspektywa budowania tej marki. 

 
 

                                                 
1 Agnieszka Smalec – dr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
Piotr Wachowicz – Dyrektor Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Szczecinie.  
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Istota i znaczenie marki miasta  
Ph. Kotler określił markę jako nazwę, termin lub ich kombinację stworzoną celem 

identyfikacji danego produktu i firmy oraz odróŜnienia ich od konkurencji. 
NajwaŜniejszy w marce jest zestaw wyróŜniających cech, które się w niej kryją. Bardzo 
istotne jest stworzenie świadomości marki, która oznacza zdolność potencjalnego 
klienta do rozpoznania lub przypomnienia sobie, Ŝe dana marka naleŜy do określonej 
kategorii produktu. Aby zapamiętać markę musi być wyróŜnik, element wywoławczy, 
który przychodzi od razu na myśl, gdy mowa o danym mieście, regionie. Zarządzanie 
marką to tworzenie i utrzymywanie wartości rynkowej symboli stosowanych przez 
właściciela, poprzez budowanie trwałych związków między tymi symbolami  
a korzyściami postrzeganymi przez otoczenie2. Poziomy marki moŜna ułoŜyć w pewną 
piramidę, w której na najniŜszym poziomie znajdują się cechy produktu, wyŜej – 
korzyści dla nabywcy, a na szczycie – związane z marką wartości, jakie są 
przypisywane produktom, i emocje, jakie się z nimi wiąŜą (uŜytkownik, osobowość, 
kultura i wizerunek)3. 

Marka musi być oryginalna, odwaŜna, autentyczna. Budowanie marki przebiega 
wieloetapowo, począwszy od analizy stanu wyjściowego, przez stworzenie jej 
koncepcji, określenia jej celów i adresatów, wizji, misji, systemu komunikacji,  
a kończąc na wdraŜaniu marki. Opracowanie marki bardzo często jest o wiele łatwiejsze 
niŜ utrwalenie jej wizerunku i toŜsamości w świadomości nabywców. WdraŜanie marki 
miasta jest procesem stałej i aktywnej pracy, a nie jednorazowym przedsięwzięciem. 
Buduje się ją systematycznie, wykorzystując wszystkie moŜliwe środki komunikowania 
się z otoczeniem. 

Rodzaj komunikacji marki zaleŜy od wielu czynników, m.in. od rodzaju nabywcy, 
inne formy uŜywa się kierując ją do inwestorów, inne do mieszkańców, a jeszcze inne 
do turystów. Obietnica marki musi nieść korzyści dla danej grupy docelowej, być do 
niej dostosowana. Ze względu na odmienne potrzeby i oczekiwania grup odbiorców 
trudno jest jednak określić jeden wyróŜnik (jedno USP – Unique Selling Proposition – 
unikatowa propozycja sprzedaŜy), który byłby odpowiedni dla wszystkich. Turyści 
spodziewają się głównie atrakcji turystycznych, dobrej infrastruktury turystycznej, 
pewnych wydarzeń/eventów (aby coś się działo); inwestorzy akcentują korzystne 
warunki ekonomiczne, zmniejszenie biurokratyzacji, lokalizacje związane z przyszłą 
inwestycją, zaś mieszkańcy oczekują komfortu i wygody wynikającej z codziennego 
Ŝycia w danym mieście. NaleŜy zatem znaleźć elementy wspólne. KaŜda marka ma 
unikalną toŜsamość, którą tworzą m.in. historia, zabytki, połoŜenie geograficzne, 
postawy mieszkańców, elementy wizualne. Jej wizerunek tworzy się zaś  
w świadomości nabywców. Składają się na niego m.in. własne przekonania, 
wyobraŜenia na temat marki pochodzące z mediów, kontaktów z nią, jej ambasadorami. 
Wizerunek ma jednak charakter subiektywny, jak równieŜ moŜe ulegać przeobraŜeniom 
pod wpływem nowych bodźców. Eksponowanie określonych elementów toŜsamości 
marki oraz ich przekształcanie moŜe wpływać na kreowany wizerunek.  

                                                 
2 M. Rydel: Zarządzanie marką. W: Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 41. 
3 K.L. Keller: Building Customer – Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands. „Marketing 

Management” 2001, Vol. 10, No. 2, s. 15-19. 
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Regiony mające silną markę moŜna określić jako posiadające określony zasób 
„kapitału”, tym wyŜszy im wyŜsza jest lojalność, świadomość, postrzegana jakość, silne 
skojarzenia, utoŜsamiane z marką wartości4. Aby miasto mogło stać się dobrą marką, 
musi posiadać łatwe do zidentyfikowania, wyróŜniające je cechy charakterystyczne. Są 
to zarówno cechy funkcjonale, jak i niefunkcjonalne. Znajduje się wśród nich wygląd 
miasta, doświadczenia ludzi, którzy je odwiedzili, dotyczące danego miasta, 
przekonania ludzi o tym, co miasto sobą reprezentuje oraz o tym, jacy ludzie w nim 
mieszkają. Silną markę buduje się, wytyczając nieprzekraczalne granice  
i konsekwentnie, ciągle się ich trzymając nie przez kilka, lecz kilkadziesiąt lat  
(All Ries). Kreowanie marki jest aktywnym i konsekwentnym przedstawianiem zalet 
odróŜniających daną markę i jej produkty od konkurencyjnych5. Jeśli jest to moŜliwe, to 
warto markę spersonifikować, gdyŜ daje to obraz bardziej ludzkich cech, a wtedy 
zwykle marka staje się bliŜsza i budzi większe zaufanie wśród odbiorców. NaleŜy 
pamiętać o tym, iŜ aby stworzyć dobrą markę, miasto musi wiedzieć, w którym 
kierunku chce się rozwijać. 

Marka moŜe być rozumiana wąsko bądź szeroko – jako znak i graficzny system 
identyfikacji – symboliczne korelaty zjawiska, bądź specyficzne, fizyczne cechy i realne 
zjawiska tworzące unikalną tkankę społeczno-kulturową miasta. Częścią marki jest jej 
forma graficzna – logo6. Ma ono komunikować się ze swoimi odbiorcami w dowolnym 
miejscu. Głównym jego celem jest odróŜnianie się od konkurencyjnych marek oraz 
sprawienie, aby grupy docelowe zapamiętały dany znak. Logo jest osią identyfikacji 
wizualnej danego podmiotu. Wokół niego obraca się cała komunikacja wizualna i jest 
on najczęściej eksponowanym znakiem. Komunikat, który niesie ze sobą logo, musi być 
rozumiany tak samo przez nadawcę, jak i odbiorcę. To niestety nie jest takie łatwe, aby 
odbiorca rozszyfrował komunikat za pomocą tego samego klucza. WaŜny jest zatem 
system toŜsamości wizualnej, który określa sposób wizualnej prezentacji toŜsamości 
marki, czyli kultury, filozofii i wizerunku, który marka posiada w otoczeniu. ToŜsamość 
wizualna to jakby styl marki, zaś System Identyfikacji Wizualnej to opis tego stylu. 
Przedstawia on, z czego składa się styl, jak wyglądają poszczególne elementy i jakie 
detale sprawiają, Ŝe styl jest unikalny. Jest on zbiorem reguł określających, jak powinno 
się posługiwać symbolami marki. Warto stworzyć Księgę Identyfikacji Wizualnej, gdyŜ 
m.in. zabezpiecza ona miasto przed niepotrzebnymi wpadkami, np. przy drukach, 
kontroluje spójność i synergię w komunikacji marketingowej. Jest ona zbiorem zasad  
i praktycznych rozwiązań graficznych, które dane miasto powinno stosować przy 
brandingu. Jej bowiem brak moŜe powodować pewne zamieszanie identyfikacyjne, 
naduŜycia i nieścisłości.  

Większość kampanii prowadzonych przez miasta, niezaleŜnie od celów 
taktycznych jakie się stawia, ma w gruncie rzeczy charakter wizerunkowy – w sposób 
stopniowy i długookresowy działania te mają na celu budowanie i wzmacnianie marki. 
W akcjach promocyjnych marek miast wykorzystywane są róŜnorodne media od 
konwencjonalnych tj. telewizja, radio, prasa, outdoor, po narzędzia internetowe, 
działania ambientowe, eventy itd. Ta róŜnorodność jest potrzebna, gdyŜ kaŜde medium 

                                                 
4 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 411. 
5 J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 25. 
6 W języku potocznym logo i logotyp to synonimy, naleŜy jednak pamiętać, Ŝe logo jest pojęciem szerszym i moŜe składać 

się nawet (ale nie musi) z czterech części tj.: logotyp (nazwa podmiotu przedstawiona w postaci liter w określonym stylu), 
sygnet (graficzny wyróŜnik, symbol), hasło (brand clair, tagline), czas (tło występujące pod poprzednimi trzema elementami.  
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ma swoją specyfikę, np. internauci poszukują szybkiej komunikacji, istotnych 
informacji w przystępnej formie, są bardzo często asertywni, sami szukają informacji; 
to grupa bardzo wymagająca. Do komunikacji miasta najlepiej wykorzystać te kanały, 
które budzą emocje. NaleŜy zadbać o to, by jakakolwiek akcja, nawet pojedyncza, 
najmniejsza, powiększała zasoby, rozpoznawalność marki. Istotna jest takŜe ciągłość 
oddziaływania i zgodność przekazywanych informacji róŜnymi źródłami. 

Kreowanie marki miasta Szczecina 
Unikalne połoŜenie Szczecina, w którym ponad połowę jego powierzchni zajmują 

tereny zielone i woda, posłuŜyło twórcom marki Szczecina firmie BNA  
do przedstawienia wizji „pływających ogrodów” jako kierunkowi, ku któremu winny 
zmierzać zmiany w mieście.  

W 2007 roku podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu na opracowanie strategii 
marki Szczecina. Zostało wyłonione konsorcjum Corporate Profiles Consulting firma 
zajmująca się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie marketingu, przede 
wszystkim kompleksowym doradztwem dla marek i BNA (Brand Nature Access) 
agencję specjalizującą się w budowaniu systemów identyfikacji wizualnej. Projekt 
został podzielony na trzy fazy:  

a) analityczną, polegającą na zebraniu wiedzy niezbędnej do stworzenia strategii 
marki Szczecin; w jej ramach przeprowadzane były badania rynku i analizy 
słuŜące odtworzeniu wizerunku Szczecina i konkurencji, a takŜe określeniu 
pozycji Szczecina na tle innych miast, czyli diagnoza kondycji marki; 
wynikiem tej fazy było opracowanie raportu otwarcia, jako podstawy do 
dalszych prac strategicznych, 

b) koncepcyjną, w której powstawały wstępne koncepcje dla marki Szczecin, 
rekomendacje do pozycjonowania, projekty rozwiązań systemu identyfikacji 
wizualnej, 

c) implementacyjną obejmującą opracowanie praktycznych wytycznych  
i wskazówek strategii komunikacji marki, dokumentacji wraz z „księgą 
identyfikacji marki”. 

Przy opracowaniu marki miasta waŜne są prace analityczne poprzedzone 
badaniami. W pracach nad marką Szczecina zostały równieŜ przeprowadzone badania 
wśród róŜnych grup, m.in. badania ankietowe wśród mieszkańców, spotkania  
i konsultacje z ekspertami, przedstawicielami świata nauki, mediów, samorządowcami, 
analiza informacji prasowych na temat miasta itp. – rys. 1. Podstawą brandingu była 
wcześniej uchwalona przez Radę Miasta „Polityka promocji Szczecina”7, która została 
stworzona m.in. na podstawie przeprowadzonych wśród odbiorców badań.  

                                                 
7 Polityka promocji. http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/polityka_promocji.pdf. 
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Rys. 1. Grupy konsultacyjne 
Źródło: opracowanie CPC/BNA – dokumentacja projektu Opracowanie długoterminowej strategii 

zarządzania marką Szczecin. 

Przeprowadzone przez SMG/KRC Millward Brown badania pokazały, iŜ 
najwaŜniejszą cechą wizerunku Szczecina jest zieleń. Dzięki temu Szczecin ma walory 
miasta aktywnego wypoczynku, wyciszenia się, dobrego do Ŝycia. Szczecinowi brakuje 
jednak impulsu oraz atrakcji, które przyciągnęłyby turystów i zainteresowały 
mieszkańców. Miasto ma wielki potencjał „duchowy”, odkrywane przez turystów 
urzeka. Badanym Szczecin kojarzy się równieŜ z Wałami Chrobrego, morzem, portem, 
stocznią, duŜą liczbą obcokrajowców oraz bliskością Berlina. Mieszkańcy Szczecina 
przejawiali jednak sceptyzm i byli bardziej krytyczni. Ich zdaniem miasto najbardziej 
wyróŜnia bliskość Berlina oraz morza. Elementami negatywnie wyróŜniającymi miasto 
są: brak obiektów sportowych i rekreacyjnych, warunki Ŝycia mieszkańców oraz rozwój 
przemysłu i brak Ŝycia kulturalnego w mieście, poza nielicznymi wyjątkami. 
Mieszkańcy jednak chcą, aby miasto rozwijało się i mimo wszystko są oni nastawieni 
pozytywnie do zmian. Szczecin łączy w sobie zarówno cechy metropolii jak równieŜ 
mniejszego miasta przyjaznego mieszkańcom. Porównano takŜe miasto Szczecin do 
miast „pierwszej piątki”, czyli Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Poznania. 
Okazało się, Ŝe Szczecin róŜni się istotnie ze względu na połoŜenie geopolityczne, 
róŜnorodność ludzi, których moŜna spotkać, Ŝyczliwe nastawienie do obcokrajowców, 
jak równieŜ wyróŜnia się zielenią, dostępem do wody – to miasto stworzone,  
by „rosnąć”, gotowe do zmian. 

Budowanie wizji miało miejsce w IV kwartale 2007 roku. Głównymi barierami dla 
rozwoju Szczecina okazał się zastój, potrzeba duŜych inwestycji oraz brak widocznych 
efektów zmian zapowiadanych przez kolejne ekipy rządzące miastem. Miasto obciąŜone 
było równieŜ wizerunkiem miasta portowego i przemysłowego, zaś niewykorzystane 
zasoby to zieleń oraz woda.  

Przyjęto załoŜenie, by kreować markę w oparciu o to, jak miasto moŜe wyglądać  
w przyszłości. Jak moŜe wyglądać – wykorzystując atuty geograficzne, lokalizacyjne,  
a takŜe geopolityczne. W ten sposób ideę przyszłego Szczecina, eksploatującego 
niezwykłe walory naturalne − wodę, zieleń i przestrzeni w „środku” duŜego miasta, 
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„przekuto” na wizję miasta przyszłości. Tak powstała wizja miasta „pływającego 
ogrodu”, a w efekcie marka Szczecin Floating Garden, zgodnie z którą Szczecin  
w dłuŜszej perspektywie moŜe się stać niezwykłym miejscem w tej części Europy. 

Zgodnie z zasadami, które rządzą projektami strategicznymi określono takŜe misję 
marki Szczecin Floating Garden. Mówi ona o tym, Ŝe Szczecin połączy w sobie 
dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego 
ludziom i naturze – nowoczesna metropolia bowiem nie musi przytłaczać. Celem, jaki 
postawiono przed marką jest podźwignięcie siebie i całego regionu oraz zajęcie mocnej, 
centralnej pozycji w Pomeranii. 

Na tym etapie określono i zdefiniowano wartości brandu tj.: 
1. Otwartość − nie zamykamy się na innych, dopuszczamy i popieramy 

róŜnorodność. 
2. Wolność − przestrzeń do Ŝycia, rozwoju biznesowego jak i duchowego; wolność 

to takŜe pochwała przedsiębiorczości i kreatywności. 
3. Szacunek dla ludzi i przyrody − harmonia wzajemnych powiązań – jej dochowanie 

jest szczególnie istotne w „zielonym” mieście, które planuje swój intensywny 
rozwój. 
Określone wartości marki współbrzmią z zasadą ekologiczności, zgodnie z którą 

wszystko rozwija się w ramach sieci wzajemnych powiązań, w której powinna istnieć 
harmonia.  

Przyjęto takŜe model klienta marki Floating Garden, którego scharakteryzowano 
jako osobę otwartą, kreatywną, przedsiębiorczą, z duchem „pioniera”. Te cechy 
„wymarzonego”, idealnego klienta marki przeniesiono następnie na trzy podstawowe 
grupy związane z marką. Mieszkaniec, w myśl idei floating garden, jest otwarty, 
kreatywny, chcący wziąć udział w kreowaniu miasta. Wchodzi w społeczność miasta, 
nawet jeśli pozostaje w niej tylko kilka miesięcy/lat (np. student), wierzy w siebie, jest 
przedsiębiorczy, naleŜący do kategorii „can do people”. Następna grupa to przybysz – 
takŜe uczestnik społeczności, dokładający cząstkę swojej róŜnorodności (cecha portu),  
a ostatnią tworzy lider – wizjoner, dla którego Szczecin jest wyzwaniem, ale ma mu 
takŜe wiele do zaoferowania, jest inspirujący ma rzeczywisty potencjał. 

W ten sposób nową markę miasta stworzono z oczywistych dla mieszkańców 
atutów i cech osadzonych w zbiorowej świadomości, Ŝe Szczecin to miasto: 

– wody (konglomerat wysp i kanałów, rzeki Odra, Regalica, Parnica i wiele 
mniejszych, jezioro Dąbie, Szmaragdowe, Głębokie, kanały i rozlewiska 
międzyodrza),  

– zieleni (wielkie parki: Kasprowicza, śeromskiego, Centralny, ogrody 
botaniczne, róŜany, trzy puszcze: wkrzańska, Bukowa i Goleniowska, tereny 
obszaru Natura2000 oraz Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry),  

– o ogromnym potencjale i przestrzeni do zagospodarowania.  
Floating Garden – Pływający Ogród to komunikat, który Szczecin wysyła w świat. 

Odwołując się do naturalnych cech miejsca mówi on o otwartości miasta, jego 
transgraniczności i wizjonerstwie. Podkreśla jego wielokulturowość i wielojęzyczność.  

Kolejna – trzecia faza (przełom 2007/2008 r.) obejmowała przygotowanie strategii 
marki, metod jej wdroŜenia oraz systemu identyfikacji wizualnej (SIW). System 
identyfikacji wizualnej Szczecina opiera się o specyficzną niebiesko-zieloną 
kolorystykę. Niebieski kolor symbolizuje wodę, zaś zielony – przyrodę, cały znak 
występuje na białym tle – biel stanowi odniesienie do przestrzeni, czystości. Całość 
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uzupełnia zapis nazwy miasta w międzynarodowym alfabecie fonetycznym IPA  
(rys. 2), który ma symbolizować otwarcie miasta na świat.  

 

 
Rys. 2. Wizualizacja marki Szczecina  
Źródło: Logo, www.szczecin.eu/marka/system_identyfikacji. 

Elementem uzupełniającym symbolikę systemu marki Szczecin Floating Garden 
jest logo Urzędu Miasta (nowoczesny wizerunek gryfa odwołujący się do statutowego 
herbu Miasta Szczecin) – jednostki organizacyjnej, która inicjuje działania nakreślone  
w strategii marki. 

Zgodnie ze strategią podejmowane działania muszą odnosić się do celu, jakim jest 
Floating Garden. Stąd w znaku wizji znajdują się takie elementy jak data 2050 oraz 
słowo project, które wskazują na systemowe podejście do wdroŜenia. W myśl zasady, 
Ŝe rzeczy wielkich nie da się zrobić w krótkim czasie, zakreślono symboliczny horyzont 
czasowy – rok 2050. Odwołanie do konkretnej daty i wprowadzenie słowa project 
osadza wizję w rzeczywistości i nadaje jej cech konkretnego celu, przez co odróŜnia ją 
od marzenia – bajki. 

Komunikacja marki Szczecina w pierwszej kolejności nakierowana jest na 
społeczność lokalną, na mieszkańców. Działania są teŜ adresowane do grup 
opiniotwórczych. Realizowane są równieŜ działania taktyczne – kaŜdorazowo 
profilowane na grupy.  

WdraŜanie marki miasta Szczecina 
Wraz z utworzeniem marki Floating Garden powstała strategia jej rozwoju. 

WdroŜenie strategii podzielone zostało na trzy okresy: 
a) poznaj wizję (2008-2009), w którym idea jest głoszona, mieszkańcy są 

przekonywani do niej, likwidowane są ograniczające ją bariery, 
b) zobacz wizję (2010-2015), w którym przygotowywane są projekty zmian, 
c) dotknij wizję (2015 +), w którym wizja jest wdraŜana poprzez realizację 

kluczowych inwestycji. 
WdroŜenie strategii – zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumencie − 

rozpoczęło się 14.04.2008 r. od oficjalnego launchu wizji, Trzydniowy event 
adresowany był do trzech grup odbiorców – grupy wewnętrznej urzędników, grupy 
liderów opinii oraz mieszkańców. Prezentacje, ze względu na ich skalę, odbywały się  
w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich.  
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Zgodnie z załoŜeniem, przedsięwzięcie miało być jedną prezentacją realizowaną na 
3 tys. metrów kwadratowych, w specjalnie zaaranŜowanych halach targowych, które 
podzielono na trzy sale prezentacyjne, przez które przeprowadzano uczestników 
wydarzenia. KaŜdy z cyklów realizowany był według jednego scenariusza. Pierwsza 
sala „toŜsamości miasta” zbudowana była z dziewiętnastu boxów przestrzennych  
z wydrukami wielkoformatowymi, całość tworzyła wystawę ułoŜoną w labirynt. Styl 
wystawy utrzymany był w starej kolorystyce miasta nawiązującej do kolorów herbu 
miasta. Przedstawiano waŜne momenty w dziejach Szczecina (niemieckiego  
i polskiego). Po przejściu wystawy uczestnicy wchodzili do tunelu, który prowadził do 
sali „prezentacji wizji”. Na ścianach tunelu wyświetlana była zintegrowana animacja, 
przez co cała powierzchnia tunelu tworzyła jednolity obraz prezentujący niezwykłą 
przestrzeń miasta. Główna prezentacja odbywała się w środkowej sali mogącej 
pomieścić jednorazowo ponad 600 gości. Prezentacje poprowadził Prezydent Miasta 
Piotr Krzystek. Główna prezentacja była transmitowana w Internecie poprzez 
dedykowany serwis www.szczecin.eu oraz w lokalnej telewizji kablowej TV7.  
Po prezentacji głównej, goście zostali zaproszeni do sali „Floating Garden”, gdzie 
ustawiono kilkadziesiąt ekranów plazmowych, na których wyświetlano manifest wizji 
oraz elementy systemu identyfikacji wizualnej.  

Prezentacji strategii towarzyszyła zintegrowana kampania wprowadzająca markę 
Floating Garden. Na terenie miasta zrealizowano m.in. kampanię outdorową 
prezentującą „rozmyte logo” i slogan Szczecin – „most visionary city i Europe”, 
kampanię w portalu Onet.pl geolokalizowaną na region, kampanię w mediach 
branŜowych (Brief, Media&Marketing, Press), działania PR’owe skierowane do prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej (wizyta studyjna w Szczecinie). Równolegle z tymi 
działaniami, zrealizowano badania wyjściowe określające poziom znajomości marki 
oraz postrzegania miasta. Uruchomiono takŜe techniczne wdroŜenie systemu 
identyfikacji wizualnej. Kolejne kroki to dalsze działania PR oraz wprowadzanie marki 
do komunikacji, w myśl zasady: „mniej mówić o marce – niech marka bardziej mówi 
sobą, niech daje pretekst do mówienia o sobie”. 

Zgodnie z zasadą spójnej komunikacji marka Floating Garden ma od 2008 r. swoją 
stałą ekspozycję w działaniach promocyjnych Szczecina i towarzyszy kampaniom 
taktycznym realizowanym przez miasto, przykładowo zrealizowano w sezonie letnim 
2008 na drogach wjazdowych do Szczecina kampanię z powitaniami przyjeŜdŜających 
do miasta m.in. po czesku (Vitáme vás!), duńsku (Vilcomen til os!), gwarą kurpiowską 
(Zitajta do nas!) i góralską (Witojcie barz piyknie!) oraz śląską (Witojcie Ślonzoki!)  
i Wielkopolski (Witejcie Poznanioki!).  

Marce Floating Garden podporządkowany jest branding przestrzeni miejskiej, 
środków transportu, druków i materiałów promocyjnych. WdraŜana jest identyfikacja 
grupowa podmiotów zaleŜnych od miasta, opracowano zasady i zaproszono spółki do 
rebrandingu. Obecnie trwa wymiana środków transportu obrandowanych zgodnie  
z wymogami, jakie niesie SIW marki. Trwają przygotowania mające na celu 
uspójnienie szczecińskich taksówek oraz skatalogowania narzędzi opisu przestrzeni 
miejskiej (SIM). Kierowcy przejdą takŜe szkolenia z zakresu atrakcji miasta oraz wizji 
Floating Garden. W mieście znajduje się juŜ kilkanaście wiat przystankowych  
w konwencji nowej marki Floating Garden. W ramach promocji miasta wprowadzono 
równieŜ Szczecińską Kartę Turystyczną. Karta zapewnia zwiedzającym zniŜki  
w niektórych instytucjach kulturalnych, restauracjach, takŜe upowaŜnia do bezpłatnych 
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przejazdów komunikacją miejską. Do nabycia jest w dwóch wersjach: dobowej w cenie 
15 złotych, oraz 3-dniowej, 25 złotych. W magistracie wprowadzono jednolity system 
identyfikacji obejmujący swym zakresem wszelkie formy komunikacji wizualnej,  
w tym: druki, wizytówki, identyfikatory, znakowanie przestrzeni magistratu, 
dokumenty i wydawnictwa.  

Prezentacji miasta, zgodnie z wprowadzoną marką, słuŜy nowy, promocyjny portal 
szczecin.eu, aktualizowany w trzech wersjach językowych: polskim, angielskim  
i niemieckim. Portal stanowi multimedialną prezentację miasta i nawiązuje do 
niebiesko-zielonej kolorystyki Floating Garden. Bazuje on na trzech wortalach 
tematycznych. Zawiera „Jachting i ekologia” czyli część o Ŝeglarstwie i ekologii, 
„śycie w mieście” poruszające najbardziej aktualne dla miasta aspekty oraz dział  
o gospodarce i nowych inwestycjach − „Baltic Neopolis”.  

W 2009 roku wystartowały pierwsze kampanie w ramach projektu: do your Art – 
promocja miasta w związku z Europejską Stolicą Kultury. Projekt ten będzie 
kontynuowany do końca 2009 roku. W maju zaś ruszyła ogólnopolska kampania 
adresowana do absolwentów szkół średnich i generalnie młodych – wskazująca 
Szczecin jako miasto, o którym moŜna pomyśleć w kontekście studiów, przyszłości.  
W kalendarzu swoje miejsce mają nadal imprezy cieszące się duŜym zainteresowaniem. 
Wiele elementów SIW występuje przy znakowaniu imprez plenerowych i kulturalnych 
organizowanych lub współfinansowanych przez Miasto Szczecin. 

Działania związane z wdraŜaniem marki są równieŜ doceniane na zewnątrz.  
W kwietniu 2009 roku Szczecin otrzymał nagrody za promocję miasta.  
W ogólnopolskim konkursie Złote Formaty organizowanym przez Grupę Ströer  
w ramach Festiwalu Promocji Miast i Regionów projekty Szczecina znalazły się  
w finale w dwóch kategoriach. Projekt „Floating Garden 2050” rywalizował  
w prestiŜowej kategorii „Działalność promocyjna”, a wydarzenie prezentujące nową 
markę miasta w kategorii „Event”. W obu kategoriach projekty Szczecina zajęły drugie 
miejsce. Za drugie miejsce w kategorii działalność promocyjna Szczecin otrzymał  
w nagrodę kampanię promocyjną o wartości 30 tys. zł na nośnikach Infoscreen  
w warszawskim metrze. Szczecin prezentuje swoją markę równieŜ w wielu miastach 
m.in. w ramach Dni Województwa Zachodniopomorskiego, np. w dniach 22-24 maja 
2009 roku odbyła się prezentacja w Katowicach. 

Zakończenie 
Miasto jest strukturą otwartą i funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się 

otoczeniu. Z tego powodu naleŜy nie tylko dostosowywać strategię działań do 
aktualnych potrzeb, ale takŜe umiejętnie je wyprzedzać i kreować. Aby marka była 
silna, musi być uŜyteczna – funkcjonalnie silna i wyróŜniająca się. Nowa wizja miasta 
opiera się na połączeniu trzech unikalnych wartości, charakterystycznych dla Szczecina: 
wody, zieleni i przestrzeni. Nowe logo Szczecina nawiązuje do herbu miasta, zaś nowy 
symbol, reklamujący miasto to: „Szczecin Floating Garden 2050” jest wizualizacją 
wizji. Jednym z jego elementów jest fonetyczny zapis nazwy miasta, który w załoŜeniu 
ma przybliŜyć ją większości ludzi na świecie.  

Miasto musi stale współpracować z mieszkańcami, wspólnotą biznesową i innymi 
odbiorcami, aby razem realizować opracowaną strategię marki. Pływający ogród, 
zielona Wenecja Północy, największa i najnowocześniejsza marina na Bałtyku – tak ma 
być postrzegane miasto Szczecin za kilkadziesiąt lat.  
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REGION’S BRAND CREATION, IMPLEMENTATION  
AND COMMUNICATION ON THE EXAMPLE  

OF SZCZECIN CITY 

Summary 

It can be notice that nowadays units of local government more and more often take actions  
in order to create a brand of a certain city/region. It is an important element of differentiation 
from other regions. The paper presents the brand creation and implementation process, with 
special emphasis put on the role of communication for Szczecin city. It should be kept in mind 
that it is a multistage process and communication is crucial at each stage, since it is not possible  
to implement a brand without the acceptance of environment, receivers. 
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Wiesław Szopiński1 

PROMOCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU 

TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE  

MIASTA TARNOBRZEG 

Streszczenie 
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu działań promocyjnych realizowanych przez 

jednostkę terytorialną mających oddziaływać na rozwój miasta Tarnobrzeg. Zagadnienia te 
zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców 
Tarnobrzegu. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, Ŝe koncepcja 
zarządzania jednostkami osadniczymi musi uwzględniać działania promocyjne, które pozwalają 
na osiąganie zamierzonych celów strategicznych. Na badanym obszarze, w opinii respondentów 
tego typu działania realizowane przez władze lokalne są jednak niewystarczające. 

Wstęp 
Istotą istnienia organizmu miejskiego jest jego kultura. Pojęcie „miejskości” moŜna 

definiować stylem Ŝycia, organizacją relacji międzyludzkich, etyką Ŝycia w mieści, 
rodzajem wykonywanej pracy, sposobami spędzania czasu wolnego, 
zainteresowaniami, rodzajem rozrywek itp. Zarządzanie miastem nie sprowadza się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania skupiska ludzi, lecz do tworzenia podstaw 
prawnych, ekonomicznych, socjologicznych i innych dla podtrzymania „miejskości” 
miasta. W tym sensie jest to takŜe cel działań promocyjnych, które ów klimat miasta 
starają się wyeksponować i przedstawić w atrakcyjnej formie. 

Do najbardziej popularnych i najszybciej zauwaŜalnych form wykorzystywania 
działań promocyjnych w procesie zarządzania miastem naleŜy promocja gospodarcza, 
czyli podejmowanie wysiłków marketingowych w celu atrakcyjnego przedstawienia 
posiadanych walorów dla potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów. W tym sensie 
równieŜ promocję turystyczną naleŜy traktować w części jako gospodarczą, wtedy, gdy 
odwiedzający miasto i świadczone im usługi stanowić mają cel działalności lokalnych 
przedsiębiorstw. Takie jest zresztą wąskie pojmowanie roli promocji w zarządzaniu 
miastem w realizacji zamierzeń krótko- i długoterminowych. Potwierdza to konstrukcja 
i zawartość programów promocji, szczególnie zaś organizacja finansowania tego 
rodzaju zadań i sposób kontroli rezultatów. 

Działania skierowane na pozyskanie konkretnych inwestorów dla ofert lokalnych 
czy kupców, dzierŜawców lub najemców miejskich zasobów zorientowane są na szybki 
zysk. Władze większości miast zdają się jednak dostrzegać konieczność myślenia  
o działalności promocyjnej w strategicznym wymiarze czasu. Tym samym zaczynają 
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traktować przyjmowane do realizacji przedsięwzięcia marketingowe jako część pewnej 
całości, składnik procesu kreowanej poŜądanej przyszłości miasta. 

Organizacja działalno ści marketingowej w jednostkach 
osadniczych 

Podobnie jak ma to miejsce w wypadku marketingu ogólnego, specjaliści nie są 
zgodni, jak zdefiniować pojęcie marketingu terytorialnego. RóŜnice między 
poszczególnymi propozycjami są jednak stosunkowo niewielkie i wynikają głównie  
z niejednoznaczności pojęcia „marketing”. Marketing postrzegany jest w wielu 
przypadkach jako proces zarządzania, który pozwala rozpoznawać, przewidywać  
i zaspokajać potrzeby i pragnienia klientów. Przyjmując takie rozumienie terminu, 
marketing terytorialny moŜna zdefiniować jako rynkową koncepcję zarządzania 
jednostką osadniczą, jako zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień 
mieszkańców. Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne 
wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. U podstaw tak rozumianego 
marketingu terytorialnego leŜy przekonanie, Ŝe zaspokojenie potrzeb i pragnień 
wewnętrznych i zewnętrznych grup odniesienia, poprzez oferowanie im właściwego  
z punktu widzenia rachunku ekonomicznego zestawu środków materialnych  
i niematerialnych, jest moŜliwe dzięki uprzedniemu ich rozpoznaniu, ale takŜe dzięki 
ich pobudzaniu i kreowaniu2. 

Jednym z głównych zagadnień decyzyjnych w organach samorządu terytorialnego 
jest organizacja działalności marketingowej. Pod pojęciem tym rozumie się zespół 
problemów dotyczących m.in.: 

– formalnego wyodrębnienia słuŜb marketingowych w strukturze wewnętrznej 
organów wykonawczych zarządzających jednostką osadniczą, 

– określenia kompetencji i konkretnych zadań słuŜb marketingowych wraz  
z powołaniem odpowiednich stanowisk pracy i mniejszych jednostek 
organizacyjnych, 

– formy reprezentowania słuŜb marketingowych w zarządach gmin, powiatów  
i województw, 

– ustalenia przedmiotu i warunków współpracy słuŜb marketingowych jednostki 
terytorialnej z wyspecjalizowanymi agencjami i biurami marketingowymi, 

– koordynacji współpracy słuŜb marketingowych jednostek terytorialnych 
wchodzących w skład większych obszarów (np. w ramach powiatu, 
województwa, krainy geograficznej itp.), 

– przyjęcia formy organizacji pionów marketingowych w jednostkach 
osadniczych, a więc wybór spośród następujących wariantów: orientacja 
funkcjonalna, orientacja na produkt (ofertę), orientacja geograficzna lub 
orientacja na grupę nabywców. 

Przełomowym momentem w całokształcie przedsięwzięć związanych  
z marketingowym profilowaniem działalności miasta, wsi lub regionu jest powołanie 
specjalnej jednostki organizacyjnej zajmującej się całokształtem spraw dotyczących 
analizy, planowania i kontroli aktywności marketingowej. Jej stworzenie wynika  
z wielu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, m.in. z: 

                                                 
2 A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 
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a) dotychczasowego zakresu i form operacji marketingowych realizowanych 
przez róŜne, rozproszone jednostki organizacyjne urzędów gmin, powiatów  
i województw, 

b) nowych planów i zadań w obszarze marketingu wynikających ze strategii 
rozwoju jednostki terytorialnej, 

c) doświadczeń związanych ze współpracą gmin, powiatów, województw  
z zewnętrznymi podmiotami usług marketingowych, 

d) oceny skuteczności i efektywności działalności marketingowej realizowanej 
przeszłości i w chwili obecnej, 

e) chęci wdroŜenia nowoczesnych koncepcji zarządzania jednostkami 
osadniczymi funkcjonującymi przede wszystkim za granicą. 

Wyodrębnienie słuŜb marketingowych w strukturze wewnętrznej organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oznacza formalne stworzenie 
wydziału, biura, sekcji, referatu lub nawet pojedynczego stanowiska pracy, do których 
kompetencji naleŜy programowanie i realizowanie waŜnych przedsięwzięć 
marketingowych wspierających osiąganie głównych celów społecznych, 
ekonomicznych, infrastrukturalnych, urbanistycznych itp. Analizując dotychczasowe 
osiągnięcia jednostek osadniczych w sferze organizacyjnej marketingu terytorialnego  
w Polsce, naleŜy wskazać na ich bardzo ograniczone rozmiary oraz rozproszone, 
róŜnorodne, często nieporównywalne formy. W praktyce na tym samym szczeblu 
samorządowym moŜna spotkać następujące rozwiązania: 

– nie ma wyodrębnionej, wyspecjalizowanej w marketingu terytorialnym 
jednostki organizacyjnej, 

– funkcjonuje inna jednostka organizacyjna o nazwie niesugerującej jej 
kompetencji marketingowych, która zajmuje się m.in. róŜnymi aspektami tej 
działalności, 

– istnieje jednostka organizacyjna pośrednio związana z marketingiem 
terytorialnym, w której nazwie znajduje się kategoria marketingowa  
(np. promocja, komunikacja, współpraca z klientami). 

Charakterystyczną cechą organizacji marketingu terytorialnego w polskich 
jednostkach osadniczych jest pomijanie samego terminu „marketing” w oficjalnych 
nazwach odpowiednich słuŜb. Brakuje sekcji marketingu, biur marketingu czy 
referatów marketingu w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Sytuacja 
taka wynika z rozpowszechnionego przekonania, Ŝe aktywność marketingowa 
sprowadza się do działalności promocyjno-informacyjnej. Miejsce i rangę działalności 
marketingowej hierarchii organizacyjnej władz wykonawczych determinują przede 
wszystkim: 

– wielkość jednostki terytorialnej, 
– jej zasobność, 
– osiągnięty etap procesu reorientacji na klientów (interesantów), 
– stopień otwarcia jednostki terytorialnej na kontakty zewnętrzne. 
Miernikami miejsca i rangi marketingu terytorialnego są zaś: 
a) liczebność pracowników odpowiedniej jednostki organizacyjnej, 
b) typ jednostki organizacyjnej, 
c) reprezentowanie jednostki organizacyjnej w zarządzie, 
d) zakres jej kompetencji. 
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ZłoŜoność, róŜnorodność i specjalistyczny charakter przedsięwzięć 
marketingowych przygotowanych i realizowanych przez słuŜby marketingowe 
jednostek przestrzenno-administracyjnych powodują, Ŝe w większości wypadków 
zmuszone są one korzystać z usług profesjonalnych agencji i biur. Zakres współpracy 
zaleŜy jednak od umiejętności pracowników jednostek marketingu terytorialnego,  
od ich doświadczenia oraz szeroko rozumianego technicznego wyposaŜenia w środki 
realizacji operacji marketingowych. 

Podsumowując uwagi dotyczące organizacji słuŜb marketingu terytorialnego  
w jednostkach osadniczych, naleŜy podkreślić, Ŝe ten waŜny problem decyzyjny,  
w warunkach polskiego samorządu terytorialnego, jest jeszcze problemem przyszłości. 
Obecnie jednak naleŜy podejmować działania przygotowawcze, stawiać ten problem  
i zastanawiać się nad jego modelowym rozwiązaniem, gwarantującym skuteczność  
i efektywność funkcjonowania samorządów terytorialnych w nowych warunkach3. 

Promocja w marketingu terytorialnym 
W ramach całościowego zbioru instrumentów marketingu terytorialnego promocji 

poświęca się najwięcej uwagi. Wynika to głównie z faktu, iŜ promocja wciąŜ jeszcze 
często utoŜsamiana jest z pojęciem marketingu oraz ze względu na wizualny  
i namacalny charakter środków wykorzystywanych w jej zakresie. Jest zatem 
najbardziej widocznym „dowodem” podejmowanych działań marketingowych  
w jednostce terytorialnej. Promocja dysponuje ponadto najszerszym, w porównaniu  
z innymi instrumentami, zakresem moŜliwości. Nie oznacza to jednak, iŜ w strukturze 
marketingu-mix powinna być najwaŜniejsza. Podobnie jak pozostałe instrumenty, 
promocja powinna przede wszystkim słuŜyć osiąganiu załoŜonych celów 
marketingowych w jednostce terytorialnej. 

Promocję w marketingu terytorialnym naleŜy traktować jako całokształt działań 
związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem, obejmujący 
informowanie o regionie, przekonywanie o jego atrakcyjności i skłanianie do nabycia 
lub konsumpcji subproduktów terytorialnych. 

Źródłem powstania działalności promocyjnej są potrzeby informacyjne, 
występujące po obu stronach wymiany rynkowej: podaŜy i popytu. Klient potrzebuje 
informacji, aby zdawać sobie sprawę z istnienia róŜnych produktów, alternatyw wobec 
siebie4. RównieŜ w przypadku terytoriów istnieje potrzeba informowania potencjalnych 
nabywców o ofercie terytorialnej oraz przekonywania i nakłaniania do zakupu, ściśle 
związana z kształtowaniem wizerunku jednostki terytorialnej. Promocja w marketingu 
terytorialnym to proces, w którym następują po sobie kolejne etapy: 

a) precyzyjne określenie celów, jakie jednostka terytorialna chce osiągnąć dzięki 
promocji, 

b) ustalenie przedmiotu promocji (identyfikacja cech jednostki, takŜe  
w kontekście konkurencyjnym, a następnie konstrukcja oferty promocyjnej 
regionu), 

c) identyfikacja adresata promocji (na podstawie przeprowadzonej segmentacji 
nabywców), 

d) budowa przekazu i wybór odpowiednich technik i środków promocji, 

                                                 
3 A. Szromnik: op.cit., s. 78-82. 
4 M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 46. 
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e) ustalenie wykonawców działań promocyjnych, 
f) ustalenie budŜetu promocyjnego, 
g) ustalenie metod kontroli i mierników uzyskanych efektów5. 
Punktem wyjścia wszelkich działań promocyjnych jest zatem ustalenie celów, które 

mają słuŜyć realizacji ogólnych celów marketingowych jednostki terytorialnej. Ich 
spójność jest niezbędnym warunkiem skuteczności i efektywności działań 
promocyjnych. Do najwaŜniejszych celów promocji naleŜą: 

– informowanie o istnieniu regionu (w tym podniesienie śniadości wśród 
potencjalnych nabywców) – dzięki promocji dostarczane są informacje 
obecnym i potencjalnym nabywcom, słuŜące przełamaniu bariery 
nieznajomości połoŜenia regionu, dostępnych zasobów regionalnych, atrakcji 
itp., 

– przekonywanie o zaletach regionu przez wskazywanie na korzyści osiągane  
w regionie związane z nabyciem oferty oraz porównanie z ofertami innych 
regionów (analogicznymi produktami), uwypuklanie przewagi konkurencyjnej, 

– zachęcanie (pobudzanie, nakłanianie) do kupna lub konsumpcji subproduktów 
regionalnych (poprzez dostarczanie potencjalnym nabywcom odpowiedniego 
zestawu przesłanek decyzyjnych, zarówno racjonalnych, jak i emocjonalnych, 
umoŜliwiających ocenę poszczególnych wariantów zakupu i dokonanie 
wyboru właściwego z punktu widzenia potrzeb i preferencji) – zamierzonym 
efektem jest w tym przypadku wywołanie określonych działań i zachowań 
nabywców, nabywców takŜe ich utrwalenie, prowadzące do lojalności wobec 
oferty regionu, 

– kształtowanie toŜsamości i utrwalanie wizerunku regionu6. 
Wybór konkretnych środków promocji, zarówno w ramach segmentów, jak  

i nadrzędnych działań związanych z kształtowaniem toŜsamości, zdeterminowany jest 
powszechnie stosowanymi kryteriami. NaleŜą do nich przede wszystkim: cel promocji, 
charakter subproduktu, charakter adresatów, koszt dotarcia do pojedynczego adresata, 
koszty ogólne, zasięg oddziaływania, selektywność oddziaływania, moŜliwość 
przekazania odpowiedniej liczby informacji oraz moŜliwość ustalenia efektów 
promocji. Relatywnie waŜną przesłanką jest wysokość budŜetu na promocję, który 
najczęściej jest w dyspozycji samorządów terytorialnych, ustalających hierarchię 
finansowania róŜnorodnych działań. Z uwagi na ograniczanie środków budŜetowych  
na promocję jednostek terytorialnych niezbędne jest zaangaŜowanie sektora prywatnego 
i znalezienie wspólnych celów i obszarów z zakresu promocji. 

Z obserwowanej praktyki marketingu terytorialnego wynika, Ŝe moŜliwości 
zastosowania instrumentów komunikacji w jednostkach terytorialnych są 
nieograniczone. Restrykcje w tym zakresie wynikają najczęściej z niewielkich zasobów 
finansowych przeznaczonych na działalność marketingowa w ogóle. Z tego samego 
powodu działania z zakresu promocji podejmowane w jednostkach terytorialnych są 
często niespójne, przypadkowe i doraźne. Postulat ich koordynacji ma zatem w tym 
przypadku szczególne znaczenie – tylko wówczas promocja jako narzędzie spełni swe 
podstawowe zadania w marketingu terytorialnym7.  
 

                                                 
5 M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 151. 
6 Marketing w rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 406. 
7 M. Florek: op.cit., s.169-172. 
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Program promocji miasta Tarnobrzeg 
Promocja Tarnobrzega jest jednym z najwaŜniejszych obszarów działalności 

Prezydenta i Urzędu Miasta przede wszystkim dlatego, iŜ wprawdzie w pośredni 
sposób, ale przyczynia się do rozwoju miasta, nie tylko w zakresie ekonomicznym czy 
turystycznym ale takŜe społecznym, poprzez m.in. budowanie pozytywnego wizerunku 
Tarnobrzega i TarnobrzeŜan w regionie, w kraju i wśród partnerów zagranicznych. 

Od dwóch lat wraz ze przybliŜającym się otwarciem Zbiornika Machowskiego 
wzrasta nacisk na promocję walorów turystycznych Tarnobrzega. Jako jego 
niewątpliwy atut prezentowany jest nie tylko sam zbiornik, ale takŜe korzystne 
połoŜenie jako bazy wypadowej do miejsc o szczególnych walorach turystycznych  
(np. Sandomierza, pałacu w Baranowie Sandomierskim, zamku KrzyŜtopór w 
Ujeździe). Miasto stara się takŜe promować realizowane w mieście inwestycję mające 
m.in. podnieść jego atrakcyjność turystyczną. Najlepszym przykładem jest tu remont 
Pałacu Tarnowskich w Dzikowie oraz remont rynku i obszaru staromiejskiego. 
Rokrocznie budŜet miasta przeznacza na promocję kwotę około pół miliona złotych.  
Z tych środków finansowane są m.in.:  
1. Wydawnictwa promocyjne – rokrocznie miasto wydaje własnym sumptem 

kalendarz miejski. Ponadto, co dwa – trzy lata wydawany jest zaktualizowany 
folder prezentujący miasto. Dodatkowo miasto wydaje w zaleŜności od potrzeb 
foldery dotyczące poszczególnych sfer Ŝycia społecznego np. dotyczące oferty 
inwestycyjnej Tarnobrzega czy jego walorów turystycznych. Miasto partycypuje 
takŜe w kosztach opracowania i wydania publikacji dotyczących miasta,  
np. monografii Tarnobrzega, wydawnictw historycznych czy publikacji 
okołobiznesowych. 

2. Udział w targach i prezentacjach − przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczą 
m.in. w Targach Invest- City i Międzynarodowych Targach Turystyki w Poznaniu. 
Tarnobrzeg jest takŜe reprezentowany na regionalnych imprezach takich jak 
Podkarpacki Jarmark Turystyczny. Ponadto przedstawiciele miasta uczestniczą  
w imprezach organizowanych przez miasta sąsiedzkie w ramach Partnerstwa Miast 
(np. udział w zorganizowanych w Sandomierzu i Stalowej Woli obchodach 70-lecia 
Centralnego Okręgu Przemysłowego).  

3. Udział w imprezach organizowanych przez zagraniczne miasta partnerskie  
(110 rocznica powstania Czernichowa na Ukrainie, Dni Bańskiej Bystrzycy na 
Słowacji). 

4. Promocja Tarnobrzega przez druŜyny sportowe z terenu miasta (m.in. mistrzynie 
Polski tenisistki stołowe KTS Eltex, druŜyny piłkarska i koszykarska Siarki). 

5. Publikacje informacyjno-promocyjne w mediach lokalnych. Cotygodniowa 
wkładka w Echu Dnia, „Merkuriusz Tarnobrzeski’ – wydawana raz w miesiącu 
wkładka do Tygodnika Nadwiślańskiego, „Telewizyjny Merkuriusz Tarnobrzeski” 
w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Na uwagę zasługuję fakt, ze poniedziałkowe 
wydanie Echa Dnia i Tygodnik Nadwiślański są najlepiej sprzedającymi się 
tytułami prasowymi w regionie. W zaleŜności od potrzeb publikowane są ponadto 
jednorazowe wkładki we wszystkich lokalnych gazetach (Echo Dnia, Nowiny, 
Super Nowości, Tygodnik Nadwiślański). 

6. Publikacje promocyjne w mediach ogólnopolskich. Miasto Tarnobrzeg 
zamieszczało materiały promocyjne m.in. w dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta 
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Wyborcza Głownie w dodatkach tematycznych jak np. Ranking Samorządów 
Rzeczypospolitej czy encyklopedia gmin Gazety Wyborczej. 

7. Udział w konkursach i plebiscytach m.in. Europejska Gmina – Europejskie Miasto 
organizowanych przez Gazetę Prawną i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
(wyróŜnienie), Prymus Inter Pares, Podkarpacka Nagroda Samorządowa  
(I miejsce) oraz Najpopularniejszy Samorządowiec Podkarpacie (I miejsce dla Jana 
Dziubińskiego) organizowanych przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych w Rzeszowie, „Firma na medal” czy Ranking Samorządów 
Rzeczypospolitej (wyróŜnienie). 

8. Organizacja imprez promocyjnych na terenie miasta (Dni Tarnobrzega, Jarmark 
Dominikański) oraz współorganizacja imprez budujących korzystny wizerunek 
miasta m.in. Wygraj Sukces, Satyrblues, 50-lecia KS Siarka, a takŜe udział 
tarnobrzeskich harcerzy w światowym Jamboree w Anglii, biegowa pielgrzymka 
Tarnobrzeg – Częstochowa, udział niepełnosprawnych sportowców w imprezach 
krajowych i międzynarodowych. 
Oprócz powyŜszych działań władze Tarnobrzega systematycznie rozbudowują 

kontakty z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, firmami i przedsiębiorstwami,  
a takŜe z mediami z terenu z całej Polski i zza granicy budując pozytywny wizerunek 
Tarnobrzega i jego mieszkańców. 

Postrzeganie promocji miasta w opinii respondentów 
Tematyka opracowania uprawnia do zweryfikowania odczuć mieszkańców 

Tarnobrzega dotyczących Ŝycia w mieście a stosowanymi działaniami promocyjnymi 
słuŜącymi jego rozwojowi. Informacje pierwotne pozyskano w trakcie 
przeprowadzonych badań ankietowych w 2008 roku wśród mieszkańców Tarnobrzega 
dobranych na zasadzie doboru nielosowego kwotowego. Promocja miasta w regionie  
i kraju jest bardzo waŜnym elementem jego rozwoju. Władze lokalne mają do wyboru 
wiele form promocji, a zastosowane przez nich metody mają dać określone rezultaty  
w postaci zwiększonego zainteresowania miastem i jego walorami przez turystów, 
inwestorów. Formy promocji, z jakimi spotkali się dotychczas mieszkańcy miasta 
przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Formy promocji miasta Tarnobrzega wykorzystywane przez lokalne władze (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Imprezy promocyjne na terenie miasta 52,5* 
Publikacje promocyjne 50,0 
Targi i prezentacje 27,3 
Konkursy i plebiscyty 14,7 
Imprezy organizowane przez miasta partnerskie 7,5 
Nie spotkałem się z Ŝadną formą promocji 5,0 

*respondenci mieli moŜliwość wyboru więcej niŜ jednej odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Analizując przedstawione wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe największa liczba 
mieszkańców, bo ponad połowa spotkała się promowaniem miasta za pomocą imprez 
masowych na świeŜym powietrzu. Jest to normalne, poniewaŜ kaŜda taka impreza 
przyciąga wielu mieszkańców miasta i mieszkańców sąsiednich miejscowości. Jednak 
taka forma promocji jest formą sezonową, gdyŜ jest uzaleŜniona od pory roku. O ile  
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w lecie takie imprezy są moŜliwe do zrealizowania o tyle w zimie nie ma na to 
warunków. Co druga osoba natomiast spotkała się z róŜnymi publikacjami promującymi 
miasto w regionie i kraju. Tarnobrzeg promuje się na łamach róŜnych gazet 
regionalnych i krajowych, jak równieŜ władze wydają róŜnego rodzaju foldery, 
przewodniki po mieście, jego historii i zabytkach, co powoduje, Ŝe mieszkańcy mają 
styczność z tego rodzaju promocją. Wśród wymienionych form promocji, z którymi 
spotkali się równieŜ mieszkańcy są targi i prezentacje jak teŜ konkursy i plebiscyty. 
Targi od kilku lat przyciągają uwagę przedsiębiorców. Są one instrumentem 
kształtowania wizerunku miasta. Skupiają one liczne osoby i instytucje, które występują 
w formie podmiotów rynku targowego. Przyciągają wielu interesantów  
i zwiedzających.. 

Formy promocji stosowane przez władze lokalne są waŜne w budowaniu 
wizerunku miasta w regionie i kraju jednak nie zawsze są one skuteczne. NajwaŜniejsze 
formy promocji przynoszące największe rezultaty w opinii mieszkańców przedstawia 
tabela 2.  

Tabela 2. Ocena form promocji miasta przez mieszkańcow (w %) 
Wyszczególnienie NajwaŜniejsze WaŜne Średnio waŜne Mało waŜne Nieistotne 

Imprezy promocyjne 
na terenie miasta 

32,5 12,5 10,0 25,0 7,5 

Publikacje 
promocyjne 

7,5 25,0 20,0 15,0 15,0 

Targi i prezentacje 47,5 15,0 15,0 10,0 5,0 
Konkursy  
i plebiscyty 

7,5 12,5 27,5 15,0 22,5 

Imprezy 
organizowane przez 
miasta partnerskie 

2,5 20,0 10,0 17,5 32,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Według mieszkańców największe znaczenie w promocji miasta mają targi  
i prezentacje, poniewaŜ przyciągają potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, 
którzy zainteresowani regionem mogą w przyszłości otworzyć swoją działalność na 
terenie miasta lub w jego okolicach, co spowoduje zwiększenie miejsc pracy a co za 
tym idzie poprawę warunków Ŝycia w mieście. Targi skupiają przedstawicieli biznesu 
krajowego i zagranicznego są doskonałą okazją do zaprezentowania się nie tylko 
organizatora targów czy teŜ lokalnych wystawców, ale przede wszystkim samego 
miasta i regionu. Wśród tysięcy uczestników targu znajdują się osoby, których opinie 
lub bezpośrednie decyzje wpływają na geograficzne kierunki ekspansji firm i wybór 
miejsc lokalizacji nowych inwestycji. Ukształtowany podczas targów wizerunek miasta 
jako centrum gospodarczego moŜe mieć decydujące znaczenie przy ocenie jego 
atrakcyjności inwestycyjnej. DuŜą rolę w tym względzie odgrywają czynniki osobiste  
o charakterze emocjonalnym, związane z subiektywną oceną poznanych ludzi biznesu, 
przypadkowych mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych, jakiej dokonuje 
potencjalny inwestor.  

Co trzecia osoba wskazała równieŜ na imprezy promocyjne na terenie miasta jako 
waŜny rodzaj skutecznych działań promocyjnych. Natomiast wśród nieistotnych 
działań, które nie mają większego wpływu na promocję miasta ankietowani podali 
imprezy promocyjne organizowane przez zagraniczne miasta partnerskie. Wynikiem 
takiego podejścia moŜe być fakt, iŜ imprezy te są organizowane rzadko i nie mają one 
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większego wpływu na promocję miasta w regionie. Wśród średnio waŜnych działań 
promocyjnych istotnych dla miasta, co trzecia osoba wskazała konkursy i plebiscyty 
oraz publikacje promocyjne. Powodem takiej oceny jest to, Ŝe zarówno konkursy jak  
i plebiscyty przyciągają duŜą liczbę zainteresowanych taką formą działań 
promocyjnych, poniewaŜ jest to ukazanie zdolności artystycznych, wokalnych  
i tanecznych uczestników. 

Podsumowanie 
Promocja naleŜy do tych przedsięwzięć, które słuŜą podtrzymywaniu warunków 

istnienia miejskiej społeczności, do uświadomienia sobie posiadanych walorów  
i wzbogacenia lokalnych zasobów o korzyści z zewnątrz, nabywane wraz  
z pozyskaniem klientów oferty miejskiej. Powinna, więc stanowić przedmiot stałej 
troski władz miasta, mieć swoje miejsce w dąŜeniu do realizacji poŜądanej przyszłości.  

Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe rodzaje podejmowanych działań 
promocyjnych przez władze lokalne są niewystarczające i niezadowalające. Formy 
promocji stosowane w mieście są bardzo mało rozpowszechnione, a mieszkańcy miasta 
maja bardzo niewielki kontakt z publikacjami promocyjnymi. Świadczy to o tym, Ŝe 
władze lokalne w niewielkim stopniu starają się zainteresować promocja miasta jego 
mieszkańców. DuŜa liczba osób jako jedyne formy promocji zna imprezy masowe. Jest 
to powaŜne zaniedbanie ze strony władz gdyŜ to mieszkańcy właśnie powinni poprzez 
swoje kontakty, wyraŜane opinie i poglądy być najlepszą formą promocji.  

PROMOTION AS AN ELEMENT OF TERRITORIAL  

MARKETING ON THE EXAMPLE OF TARNOBRZEG CITY  

Summary 

The paper takes an attempt of presenting impact of promotion activities realized by territorial 
unit aimed at influencing the development of Tarnobrzeg city. These issues were enriched  
in results of survey research conducted among Tarnobrzeg inhabitants. The conducted theoretical 
and empirical analysis enables to state that a concept of territorial unit management must take into 
consideration promotion activities, which facilitate achievement of intended strategic goals.  
On the studied area, in respondents’ opinion, such activities realized by local authorities are 
insufficient.  
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REKLAMA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
GMIN 

Streszczenie 
W artykule omówiono znaczenie reklamy w komunikacji marketingowej gmin i moŜliwości 

oraz cele jej zastosowania. Ponadto zaprezentowano wyniki badań na temat zakresu i celów 
wykorzystania reklamy skierowanej do wybranych grup w otoczeniu na przykładzie gmin 
w województwie podkarpackim.  

Wstęp 
Reklama ze względu na szeroki zasięg jest uznawana za skuteczny sposób 

komunikowania się z otoczeniem, dlatego teŜ wykorzystywana jest ona równieŜ przez 
gminy. Zaletą reklamy z punktu widzenia gmin jest przede wszystkimi moŜliwość 
dotarcia z konkretną informacją do wybranej grupy rozproszonych odbiorców. Główną 
wadą jest natomiast wysoki koszt, zróŜnicowany w zaleŜności od typu mediów, ale dla 
wielu gmin stanowiący barierę trudną do pokonania ze względu na ograniczone środki 
finansowe, którymi dysponują. Z punktu widzenia opłacalności działań reklamowych 
i ich efektywności, grupami, do których moŜe być kierowana reklama mogą być obecni 
i potencjalni inwestorzy, turyści oraz osoby, które gmina chce z róŜnych względów 
zachęcić do korzystania z jej oferty, jak np. studenci czy siła robocza, a do których 
dotarcie w inny, bardziej bezpośredni sposób z róŜnych względów moŜe być 
utrudnione. Aby dotrzeć do innych segmentów waŜnych dla gminy częściej sięga się  
po inne działania związane z komunikacją marketingową, reklama jest natomiast 
wykorzystywana w ograniczonym zakresie.  

Cele i rodzaje reklamy w gminie  
Cele reklamy w gminie są determinowane wieloma czynnikami, związanymi 

przede wszystkim z ogólnymi celami funkcjonowania gminy i realizowaną przez nią 
misją, celami podejmowanych działań promocyjnych, rodzajem reklamowanego 
produktu oraz grupą odbiorców, do których kierowana jest reklama2. Ph. Kotler zwraca 
uwagę na róŜne cele wykorzystania reklamy w zaleŜności od perspektywy czasowej. 
W dłuŜszym okresie reklama moŜe słuŜyć do budowania poŜądanego wizerunku,  
w krótszym okresie natomiast – do wywołania szybkiej reakcji3. Przykładem celów 
krótkookresowych moŜe być wzrost liczby turystów odwiedzających daną gminę, 

                                                 
1 Joanna WiaŜewicz – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 88-89. 
3 P. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym − mapa drogowa wyŜszej efektywności. Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2008, s. 156. 
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zwiększenie liczby inwestorów zewnętrznych, bardziej dynamiczny rozwój 
przedsiębiorczości, przekonanie mieszkańców do określonych decyzji podejmowanych 
przez władze lokalne, zaangaŜowanie grup społecznych w akcję organizowaną na 
terenie gminy, itp. Reklama w gminie moŜe więc realizować zarówno cel ogólny, 
wspierający budowę pozytywnego wizerunku w otoczeniu, jak równieŜ cele 
szczegółowe, związane m.in. z informowaniem o wydarzeniach specjalnych. 

Reklama w gminie moŜe być skierowana do róŜnych grup odbiorców. Wśród 
najwaŜniejszych moŜna wymienić mieszkańców gminy, przedsiębiorców i inwestorów 
– obecnych i przyszłych, turystów, pracowników przyjeŜdŜających z innych regionów, 
uczniów i studentów oraz rodziny, które nie zamieszkują terenu gminy (w tym 
w szczególności byłych mieszkańców, którzy wyemigrowali za granicę). Grupy  
te determinują cele reklamy i mają wpływ na wybór odpowiednich środków reklamy. 
Głównymi mediami (kanałami komunikacji) reklamy, które mogą znaleźć zastosowanie 
w gminach są: telewizja, radio, gazety, czasopisma, i reklama zewnętrzna. Ponadto 
w gminie wykorzystywana jest reklama pocztowa, wydawnicza i wystawiennicza4.  

Reklama telewizyjna jest masowym środkiem komunikacji, który dociera do 
szerokiego grona odbiorców i ma duŜą siłę oddziaływania na odbiorców. JednakŜe 
zasięg oddziaływania gmin bardzo rzadko jest tak szeroki, nie ma więc potrzeby 
wykorzystywania tego typu reklamy, tym bardziej, Ŝe wiąŜe się ona z ponoszeniem 
bardzo wysokich kosztów, które są niewspółmierne do celów działalności reklamowej 
gmin. Gminy, jeśli juŜ korzystają z tej reklamy, to koncentrują się na telewizji lokalnej 
i regionalnej. Reklama radiowa jest relatywnie tania i podobnie jak w przypadku 
reklamy telewizyjnej, bardziej skuteczna jest w lokalnych stacjach radiowych, 
w których informować moŜna o wydarzeniach organizowanych w gminie. Jest to więc 
przykład działania skierowanego do mieszkańców gminy i gmin sąsiednich, w którym 
reklama przyjmuje formę komunikatu informacyjnego. Wykorzystanie reklamy w radiu 
ogólnopolskim ma sens, kiedy jest to element kampanii reklamowej o zasięgu 
ogólnokrajowym, w której gmina chce poinformować o wydarzeniu lub akcji 
skierowanej do szerokiej publiczności5. Reklama prasowa moŜe mieć zastosowanie 
zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, przy 
wykorzystaniu gazet i czasopism. Jest uznawana za niedrogi środek reklamy, który 
pozwala na dotarcie do grup odbiorców, na których gminie najbardziej zaleŜy. Pozwala 
na selekcję demograficzną, gdyŜ profil czytelnika jest zwykle określony lub łatwy do 
zidentyfikowania zarówno w odniesieniu do czasopism branŜowych zajmujących się 
tematyką specjalistyczną, jak i w przypadku innych czasopism i gazet ogólnopolskich. 
Ponadto reklama prasowa, zwłaszcza reklama w gazetach regionalnych pozwala na 
selekcję geograficzną, umoŜliwia dłuŜsze oddziaływanie na odbiorcę, a w ogłoszeniu 
moŜna umieścić bardziej szczegółowe informacje. Gminy częściej wykorzystują gazety 
regionalne do reklamy niŜ pozostałą prasę, reklama w czasopismach ogólnopolskich 
i branŜowych jest wykorzystywana przez duŜe miasta6 do kreowania wizerunku lub 
pozyskiwania inwestorów.  

Reklama wydawnicza występuje w gminach w postaci zamieszczania ofert  
w róŜnych wydawnictwach zawierających informacje o ofertach turystycznych 

                                                 
4 J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 164.  
5 Przykładem są reklamy w ogólnopolskich rozgłośniach informujące o pokazach lotniczych i balonowych w Krośnie.  
6 Przykładem jest kampania reklamowa miasta Rzeszów, która pojawiła się m.in. na okładkach wewnętrznych kilku 

tygodników (np. „Polityka” nr 10 z dnia 8 marca 2008 r.). 
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zebranych z większego obszaru, np. całej Polski. Po tą formę reklamy gminy sięgają 
przedstawiając swoje oferty w publikacjach katalogowych – reklamowych, odpłatnych 
i nieodpłatnych, takich jak Katalog Ofert Inwestycyjnych Miast i Gmin Polskich, Atlas 
Gospodarczy Polski, Przewodnik City Guide Polska, Atlas Firm i Gmin Polskich7. 

Reklama pocztowa (direct mail) wykorzystuje pocztę jako kanał, przez który 
wysyła się do odbiorcy reklamę, w tym listy reklamowe, katalogi, informatory, 
broszury, zaproszenia, prospekty, gazetki handlowe i inne druki, które są formą reklamy 
wydawniczej (drukowanej)8. Reklama pocztowa pozwala na skierowanie działań do 
konkretnego segmentu, a w gminach wykorzystywana jest najczęściej jako kanał 
komunikacji z mieszkańcami i inwestorami, m.in. w celu przekazania informacji 
dotyczących wydarzeń w gminie, niekoniecznie reklamowych. Komunikacja 
marketingowa w gminach odbywa się równieŜ poprzez rozsyłanie listów przy uŜyciu 
poczty elektronicznej do określonej grupy odbiorców, wśród których są zarówno osoby, 
które subskrybują newsletter gminny, jak i te, do których gminy docierają niezaleŜnie 
od nich samych (np. potencjalni inwestorzy, którym wysyła się zaproszenie do 
uczestnictwa w przetargu).  

Reklama zewnętrzna jest pojęciem dość szerokim i obejmuje wykorzystanie 
róŜnych form komunikacji od niewielkiej tablicy czy szyldu wywieszonych na 
budynku, aŜ po wielkoformatowe tablice zajmujące znacznie większą powierzchnię. 
Większe miasta wykorzystują tą formę reklamy, aby kreować swój wizerunek  
np. miasta atrakcyjnego dla turystów, inwestorów czy studentów9. Reklama zewnętrzna 
jest takŜe wykorzystywana do promowania waŜnych wydarzeń, które odbywają się 
w danym mieście. 

Reklama wystawiennicza wiąŜe się z prezentacją oferty na targach i wystawach. 
Jest to jeden z przykładów działań podejmowanych przez gminy. Coraz częściej biorą 
one udział w targach o ściśle określonej tematyce (np. targi turystyczne), lub teŜ 
organizowanych z myślą o promocji gmin. Cel uczestnictwa gmin w targach 
i wystawach jest najczęściej związany z kształtowaniem wizerunku, wzmacnianiem 
reputacji, przekazywaniem informacji dla róŜnych grup (najczęściej inwestorów, innych 
gmin, polityków i turystów), nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem Ŝyczliwości 
i tworzeniem pozytywnych relacji, co wiąŜe te działania z działalnością zarówno 
z obszaru public relations, jak i reklamy. 

Reklama w komunikacji marketingowej gmin województw a 
podkarpackiego 

Badania przeprowadzone wśród gmin województwa podkarpackiego10 
potwierdziły, iŜ reklama naleŜy do instrumentów komunikacji marketingowej, które nie 
są powszechnie wykorzystywane przez gminy. Dotyczy to przede wszystkim 
najdroŜszej formy reklamy, jaką jest reklama telewizyjna. Gminy najrzadziej sięgają 

                                                 
7 B. Gajdzik: Promocja w gminach − teoria a praktyka. „Marketing i Rynek” 2000, nr 10, s. 20-21. 
8 J.W. Wiktor: op.cit., s. 172.  
9 Przykładem jest kampania na bilboardach miasta Rzeszów zachęcająca do studiowania w mieście („Rzeszów zdaje 

egzamin”), inwestowania („Rzeszów − miasto in plus”) i mieszkania („Rzeszów – miejsce dla Ciebie”) i miasta Przemyśl 
„Wyskocz na narty do Przemyśla”. 

10 Prezentowane w artykule wyniki badań przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego promotorskiego 
finansowanego ze środków na naukę w latach 2008-2009. W badaniu udział wzięły 132 gminy, co stanowi 83% wszystkich 
gmin województwa, przedstawiona analiza dotyczy 128 gmin, które zadeklarowały wykorzystanie instrumentów komunikacji 
marketingowej w swojej działalności.  
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właśnie po tę reklamę, odpowiedzi takiej udzieliło 28,1% badanych gmin. Najczęściej 
gminy korzystają z reklamy prasowej (63,3%), nieco ponad 40% z reklamy radiowej 
i zewnętrznej (plakaty i billboardy), a co trzecia gmina wskazała na reklamę 
internetową (rys. 1). 7% gmin nie wskazało na Ŝadną z reklam, z czego moŜna 
wnioskować, iŜ nie wykorzystują one tego instrumentu komunikacji marketingowej.  
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Rys. 1. Formy reklamy, z jakich skorzystała gmina w ciągu ostatnich trzech lat 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Z reklamy w mediach masowych w ogóle nie korzysta co dziesiąta gmina wiejska, 
jest to jedyna grupa, w której udzielono takiej odpowiedzi. Najczęściej wykorzystywana 
przez te gminy jest reklama prasowa, wskazała na nią ponad połowa z nich (tabela 1). 
Reklama prasowa jest równieŜ najpopularniejsza w pozostałych grupach gmin, przy 
czym odsetek wskazań jest dla nich wyŜszy, gdyŜ prawie 3/4 gmin miejsko-wiejskich 
oraz 84,6% gmin miejskich wskazało na tą reklamę.  

Tabela 1. Rodzaj reklamy, z której korzystają gminy a typ gminy, w % 

Rodzaj reklamy, z której gmina 
korzystała w ciągu ostatnich trzech lat 

Typ gminy 

Gmina wiejska  Gmina miejska  
Gmina miejsko-

wiejska  
Telewizyjna 16,3 69,2 44,8 
Radiowa 37,2 53,9 48,3 
Zewnętrzna 39,5 61,5 48,3 
Internetowa 27,9 61,5 37,9 
Prasowa  57,0 84,6 72,4 
Brak odpowiedzi 10,5 0 0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wśród wymienianych tytułów znalazły się dzienniki regionalne jak Nowiny i Super 
Nowości, a takŜe Gazeta Krakowska, wśród innych tytułów (często lokalnych, 
wydawanych na terenie kilku gmin lub powiatu, które najczęściej wymieniały gminy 
wiejskie, połoŜone w danym regionie) pojawiły się: śycie Podkarpackie, Korso, Nowe 
Podkarpacie, Obserwator Lokalny, Czas Medycki, Ziemia Ropczycka, Echo 
Bieszczadów, Wieści Krasiczyńskie, Ziemia Lubaczowska, Gazeta Horyniecka, 
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Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, Sztafeta, Profile, Ekstra Podkarpacie, Aktualności 
Targowe, Gazeta Jarosławska, śycie Przemyskie, Wspólnota, Tygodnik Sanocki. 
Wśród tytułów ściśle branŜowych znalazł się Media i Marketing, Kuracjusz, 
Wiadomości Turystyczne oraz Gazeta Lekarska. Ponadto gmin miejskie wymieniły 
gazety ogólnopolskie, jak Rzeczpospolita, Dziennik, Super Ekspres, Gazeta Prawna, 
Anonse oraz najczęściej wśród tych tytułów wymieniana Gazeta Wyborcza, która jako 
jedyna ma swój regionalny dodatek. Dwie największe gminy wskazały takŜe na 
reklamy w tygodnikach Polityka i Wprost oraz magazynach Voyage i Forbes.  

Z reklamy radiowej korzystają najczęściej gminy miejskie, ponad połowa z nich 
w ciągu ostatnich trzech lat korzystała z tej reklamy. Reklamę tą wykorzystuje równieŜ 
prawie połowa gmin miejsko-wiejskich oraz 37,2% gmin wiejskich. Wśród stacji 
radiowych wymieniono głównie rozgłośnie lokalne (np. Leliwa, Twoje Radio 
Lubaczów, Twoje Radio Cmolas), regionalne (Radio Rzeszów, Lublin, Zamość, Via, 
Bieszczady) oraz stacje o ponadregionalnym zasięgu, jak Polskie Radio Program  
I, II i III, Radio Eska, RMF FM i Radio Zet (na dwie ostatnie stacje wskazały dwie 
gminy).  

Z reklamy telewizyjnej korzysta znaczna grupa gmin miejskich (około 70%) oraz 
prawie 45% gmin miejsko-wiejskich. Wśród gmin wiejskich jest to najrzadziej 
stosowana reklama, wskazało na nią nieco ponad 16% z nich. Dominują stacje lokalne 
(TV Obiektyw, TVM Rzeszów-Ropczyce, TV kablowa, TV Kraśnik, MTK Tarnów), 
regionalne (najczęściej TV Rzeszów oraz TV Kraków i TV Lublin), ponadto kilka 
największych gmin wymieniło TV Polonię, TVP program I lub II (pięć gmin), Polsat 
(jedna) oraz TVN (sześć gmin).  

Reklama w Internecie związana jest z umieszczaniem informacji na portalach 
poświęconych wybranym tematom, zwłaszcza turystyce. Najczęściej wymieniana była 
strona polskaniezwykla.pl, na której gminy zamieszczają informacje ogólne oraz 
dotyczące atrakcji turystycznych, www.echodnia.eu, pogranicze.eu, Panorama Firm 
(pf.pl), zpp.pl (strona Związku Powiatów Polskich), strona społeczności podróŜników 
odyssei.com, a takŜe portale prezentujące lokalne i regionalne atrakcje, jak 
wrota.podkarpackie.pl, zabytki-podkarpacie.pl, noclegi-podkarpacie.pl, esanok.pl, 
krosno24.pl, ejaslo.pl, jaslo4u.pl. W dwóch przypadkach wymienione zostały reklamy 
na portalu onet.pl oraz raz na stronie Google i Pulsu Biznesu. Z reklamy tej korzysta 
ponad 60% gmin miejskich, 37,9% gmin miejsko-wiejskich i niecałe 30% gmin 
wiejskich.  

Nieco więcej gmin wiejskich wskazało na reklamę zewnętrzną, (39,5% z nich), 
wśród gmin miejsko-wiejskich prawie połowa zadeklarowała korzystanie z tej reklamy, 
natomiast wśród gmin miejskich było to ponad 60%.  

Cele reklamy w badanych gminach 
Najczęściej wymienianym celem ostatniej przeprowadzonej przez gminy kampanii 

była reklama konkretnego wydarzenia (rys. 2), odpowiedzi tej udzieliło 
37% respondentów. Wśród przykładowych wydarzeń i podejmowanych działań, 
o których badane gminy informowały otoczenie poprzez reklamę wymieniano m.in. 
organizację dni miasta/gminy, konferencje odbywające się w miastach, koncerty, 
wydarzenia sportowe (np. wyścig Tour de Pologne, zawody flisackie), budowę duŜych 
obiektów sportowych, chęć podzielenia się sukcesami i osiągnięciami gminy 
(pozyskanie i wydatkowanie środków unijnych, zrealizowane przez urząd projekty), 
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a takŜe reklama produktów regionalnych (pszczelarskich, wikliniarskich). 
Dla 16% respondentów celem reklamy było ogólne zaprezentowane gminy i jej 
walorów, kreowanie wizerunku i związana z tym budowa marki miasta lub gminy. 
W przypadku 8,4% gmin celem reklamy było pozyskanie inwestorów, niewielka grupa 
respondentów jako cel wskazała reklamę kierowaną do turystów (5,9%), a pozostałe 
2,3% gmin podało inne cele reklamy (np. informacja ekologiczna, zachęcenie do badań 
lekarskich mieszkańców gminy). Znaczna grupa gmin (30,3%) nie określiła celu 
reklamy11.  

ogólna reklama gminy
16,0%

reklama wydarzenia w 
gminie
37,0%reklama skierowana do 

inwestorów
8,4%

reklama skierowana do 
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inne
2,5%

brak odpowiedzi
30,3%

 
Rys. 2. Cele ostatniej kampanii reklamowej realizowanej przez gminę 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Reklama w badanych gminach jest wykorzystywana przede wszystkim do 
komunikacji z grupami docelowymi takimi jak przedsiębiorcy lokalni, inwestorzy, 
potencjalni inwestorzy oraz turyści. Wśród reklam kierowanych do przedsiębiorców 
i inwestorów prawie co trzecia gmina wymieniła reklamę poprzez e-mail, nieco 
mniejsza grupa wykorzystuje pocztę tradycyjną (28,9%). Znaczna grupa gmin korzysta 
z reklamy umieszczając swoją ofertę inwestycyjną w internetowych bazach danych 
(26,6%). Co piąta gmina reklamuje się w mediach głównych, jak prasa, radio, telewizja, 
a nieco mniej poprzez reklamę wydawniczą. Ponadto prawie co czwarta badana gmina 
bierze udział w targach i wystawach (rys. 3).  

Gminy wiejskie swoją ofertę inwestycyjną reklamują najczęściej poprzez pocztę, 
zarówno e-mail jak i tradycyjną (29,1% z nich), docierając bezpośrednio do wybranych 
inwestorów i przedsiębiorców. Ponadto co piąta zamieszcza oferty w internetowych 
bazach danych (m.in. na stronach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, strony konkursu Gmina Fair Play, Związku Powiatów Polskich). 

                                                 
11 Związane moŜe być z ogólną niechęcią respondentów do udzielania odpowiedzi na pytania otwarte, jak równieŜ z 

brakiem informacji wynikającej z faktu, iŜ ankietę często wypełniały osoby odpowiedzialne jedynie za pewien obszar działań 
promocyjnych (dotyczy to zwłaszcza gmin, w których nie ma wyodrębnionego stanowiska lub całego referatu ds. promocji). 
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Rys. 3. Reklama kierowana do inwestorów i przedsiębiorców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Gminy miejskie najczęściej spośród wszystkich biorą udział w targach  
i wystawach, reklamują się w mediach masowych, korzystają z reklamy wydawniczej  
i internetowych baz danych, ponad 60% z nich wskazało na takie działania reklamowe 
(tabela 2). Wśród gmin miejsko-wiejskich najczęściej wykorzystywana jest reklama 
poprzez e-mail (37,9%) oraz reklama wystawiennicza (31%). 

Tabela 2. Reklama kierowana do inwestorów a typ gminy, w% 

Reklama kierowana do inwestorów, 
przedsiębiorców lokalnych i potencjalnych 

inwestorów 

Typ gminy 

Gmina wiejska Gmina miejska Gmina miejsko-
wiejska 

Wystawiennicza (udział w targach) 15,1 61,5 31,0 
Reklama w mediach (ATL) 12,8 61,5 27,6 
Reklama pocztowa (e-mail) 29,1 38,5 37,9 
Reklama pocztowa (tradycyjna) 29,1 38,5 24,1 
Reklama wydawnicza 12,8 61,5 17,2 
Reklama w internetowych bazach danych 24,4 61,5 17,2 
Brak odpowiedzi 2,3 0 0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Badane gminy wykorzystują reklamę w komunikacji marketingowej kierowanej 
równieŜ do turystów (rys. 4). Wśród wymienionych rodzajów reklam znaczna grupa 
badanych gmin wskazała na reklamę wydawniczą (59,6%), przy czym najczęściej są to 
przewodniki i wydawnictwa dotyczące województwa podkarpackiego (np. Visit 
Rzeszov i Podkarpacie, Narciarski Atlas Polski) oraz informacje w Panoramie Firm. 
Ponadto w komunikacji marketingowej kierowanej do turystów prawie co trzecia gmina 
korzysta z reklamy wystawienniczej, biorąc udział w targach tematycznie związanych 
z turystyką (często kilka gmin prezentuje się wspólnie w czasie targów, co wiąŜe się 
z mniejszymi kosztami), a 21,9% korzysta z reklamy w mediach masowych. 
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Rys. 4. Reklama kierowana do turystów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Analizując strukturę uzyskanych odpowiedzi gmin w obrębie poszczególnych grup 
gmin moŜna zauwaŜyć, Ŝe jedynie gminy przemysłowe korzystają najczęściej z reklamy 
wystawienniczej (71,4% z nich), w pozostałych grupach dominuje reklama 
wydawnicza. Na reklamę w mediach masowych najczęściej wskazują gminy 
przemysłowe, a najrzadziej gminy rolnicze, w pozostałych grupach mniej więcej co 
czwarta wskazała na tą formę reklamy (tabela 3). Po reklamę wydawniczą najchętniej 
sięgają gminy turystyczne (87,5% z nich) oraz rolniczo-handlowe (69,2%).  

Tabela 3. Reklama kierowana do turystów a rodzaj gminy, w%.  

Reklama kierowana 
do turystów 

Rodzaj gminy 

rolnicza  turystyczna  przemysłowa  przemysłowo-
rolnicza 

rolniczo-
handlowa  

inna 

Wystawiennicza  19,2 50,0 71,4 32,4 38,5 37,5 
Reklama wydawnicza 55,3 87,5 57,1 54,1 69,2 56,3 
Reklama w mediach 14,9 25,0 42,9 24,3 23,1 25,0 
Brak odpowiedzi 10,6 0 0 8,1 0 6,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Podsumowanie 
Badania przeprowadzone wśród gmin w województwie podkarpackim pokazują, iŜ 

reklama jest wykorzystywana w komunikacji marketingowej, przy czym dominują te 
nośniki reklamy, które wiąŜą się z mniejszymi kosztami, zwłaszcza w odniesieniu do 
gmin wiejskich, które zwykle mają mniejsze budŜety (wśród badanych gmin 
zdecydowana większość dysponowała budŜetem do 20 mln zł). RóŜnice dotyczą takŜe 
reklam adresowanych do róŜnych grup.  

W komunikacji kierowanej do inwestorów gminy najczęściej stosują reklamę  
z wykorzystaniem poczty elektronicznej i tradycyjnej, podczas gdy do turystów 
docierają za pośrednictwem reklamy wydawniczej. Znaczne róŜnice występują  
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w działalności reklamowej poszczególnych typów i rodzajów gmin, z drugiej jednak 
strony moŜna zaobserwować tendencję do rozwijania przez gminy kontaktów i relacji 
bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną, jak równieŜ wykorzystanie 
reklamy wydawniczej oraz internetowych baz danych poświęconych konkretnej 
tematyce, w której badane gminy zamieszczają informacje na swój temat. Reklama taka, 
mimo Ŝe nie jest wykorzystywana przez wszystkie gminy, pokazuje rosnącą 
świadomość związaną z dopasowaniem działań reklamowych do konkretnej grupy 
adresatów, co zwiększa szanse na jej skuteczność i osiągnięcie celu.  

ADVERTISEMENT IN MUNICIPALITIES MARKETING 

COMMUNICATION 

Summary 

The paper describes the importance of advertisement in marketing communication on the 
level of municipalities and it provides possible use of such communication. Additionally,  
it presents the research results which reflect the scope and purposes of advertisement aimed  
at the selected target groups on the example of the municipalities which belong to Podkarpackie 
voivodeship. 


